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1. Základní údaje o škole 
            

1.1. Název školy:  
 

Do 1.1.2006 Základní škola Kunín okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

Od 1.1.2006 Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková 

organizace 

Sídlo: Kunín 346, PSČ 742 53 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 709 875 13 

IZO: 600 138 119 

Datum zařazení do sítě škol: 21.3.1996 

Zřizovací listina ze dne: 10.10.2002  

Změna v síti škol: od 1.1.2006  

Zřizovatel: Obec Kunín, Kunín 69, 742 53 

Odloučené pracoviště: Kunín 184, Kunín 69, 742 53 

Adresa pro dálkový přístup: www.zskunin.cz 

E-mailová adresa: machyckova@zskunin.cz 

 

Vedení školy: 

Ředitelka školy: Mgr. Ivana Machýčková 

Statutární zástupce: Mgr. Pavlína Gráfová  

 

1.2. Školská rada :  

 

Zřízena od 1.9.2005 

Od 1.1.2015 pracuje školská rada 

ve sloţení: 

Zástupci rodičů:  

Bc. Pavel Malčík (předseda) 

Simona Juřicová 

Zástupci zřizovatele:  

Mgr. Soňa Boháčová 

MUDr. Marie Přadková 

 

 

 

 

Zástupci školy:  

Mgr. Pavlína Gráfová 

Mgr. Renáta Šťastná 

 

 

 

            Zasedání školské rady: 13.9.2016, 24.4.2017, 31.8.2017 

    

1.3. Škola sdruţuje: 

 

Mateřská škola    IZO: 107 625 903 

Základní škola    IZO: 102 232 792 

Školní druţina    IZO: 119 800 217 

Školní jídelna MŠ   IZO: 103 080 325 

Školní jídelna ZŠ   IZO: 103 068 341 

 

 

 

 

 

 

http://www.zskunin.cz/
mailto:machyckova@zskunin.cz


 

 

1.4.  Zaměření školy 

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme vyučovali podle vlastního školního vzdělávacího programu, 

vycházejících z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Náš vzdělávací 

program nese název „Škola s rozhledem“ a vzdělávání podle něj probíhalo v prvním aţ 

devátém ročníku.  

Název „Škola s rozhledem“ jsme zvolili nejen proto, ţe je škola umístěna na kopci, ale 

především s ohledem na cíle naší školy. Chceme, aby naši ţáci měli co nejširší rozhled a 

byli připraveni pro ţivot. Naše škola je otevřená a přístupná všem dětem, rodičům i 

veřejnosti. Vytváříme otevřenou školu s bezpečným, útulným, příjemným a veselým 

prostředím, v níţ vedeme ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu. Ţák získá všestranné 

vzdělání na individuální úrovni se schopností zpracovávat informace a komunikovat se 

světem. Vstřícní a přístupní učitelé vedou ţáky ke kreativitě a aktivnímu přístupu 

k řešení problémů. Náš program navazuje na ŠVP MŠ s názvem „Barevná školka“. 

Kromě vlastní výchovně vzdělávací práce jsme se zaměřili na udrţení široké nabídky 

volnočasových aktivit - zájmové krouţky a víkendové akce.  

K rozvíjení tvořivosti, fantazie, samostatnosti a všestrannosti a přiblíţení kulturních tradic 

ţákům přispěly školní projekty „Posezení u vánočního stromu“, „Haloweenské odpoledne“, 

„Květinový den“. K utuţení vztahů ve škole přispěly pobytové akce pro ţáky  - Lyţařský 

výcvikový kurz pro 6. aţ 9. ročník a školní výlety. K utvoření dobrých vztahů s rodiči jsme v 

prosinci 2016 zorganizovali Den otevřených dveří s vánočními dílnami pro rodiče a děti. Den 

otevřených dveří se konal také v lednu a kromě předškoláků jej navštívilo několik rodičů, 

kteří se přišli podívat přímo do výuky.  

V oblasti protidrogové prevence jsme se zaměřili na plnění úkolů minimálního preventivního 

programu "Ţijme bez nudy". Navíc jsme zorganizovali programy s preventivní tématikou pro 

třídní kolektivy na druhém stupni školy. 

 V programu "Ekologické minimum" jsme se zaměřili na plnění úkolů v rámci ochrany 

ţivotního prostředí, především ekologickými projekty z „TEREZY“ nebo jiných 

ekologických organizací. Škola pokračovala v plnění plánů z Mezinárodního projektu 

EKOŠKOLA a pracovala dále na svých vytyčených úkolech. Také „ Den Země“ (projektový 

den) byl velmi zdařilý. Pokračovali jsme ve sběru vršků z plastových lahví a dalších surovin.  

Kromě toho jsme po celý rok byli zapojeni do projektu Recyklohraní. Ekotým naší školy 

začal úzce spolupracovat s Ekotýmem naší MŠ, která se stala také EKOŠKOLOU. 

Kromě celoškolních projektů probíhaly ve škole také projekty třídní – např. Sluneční soustava 

(fyzika v 9. ročníku), Hravě ţij zdravě v 5. ročníku, program GLOBE na druhém stupni školy. 

Výuka byla obohacena o návštěvy kina a divadla v Novém Jičíně, různé besedy, výukový 

program na dopravním hřišti a exkurze. Osnovy byly doplněny o Branný den a výukový 

program s protipoţární tématikou pro 2. a 6. ročník, programy policie ČR. 

V rámci vedení ţáků ke čtenářství spolupracujeme se třemi nakladatelstvími (Albatros, 

Fragment a Egmont). V průběhu školního roku si ţáci obohatili své domácí knihovny o více 

neţ 100 knih. Abychom podpořili výuku čtenářské gramotnosti, navázali jsme úzkou 

spolupráci s knihovnou v Kuníně, která udělila ţákům prvních tříd ocenění „ Jsem čtenář“ a 

darovala jim knihu při slavnostním pasování na čtenáře. V rámci spolupráce v obci jsme 

poţádali o knihy do našich dvou veřejných knihovniček, které máme na chodbě. Sešlo se tam 

opravdu velké mnoţství knih, které si mohou ţáci vypůjčit, nebo i odnést. 

V průběhu školního roku obnovila škola certifikát RODIČE VÍTÁNÍ  - který potvrzuje, ţe 

škola je otevřená rodičům i veřejnosti a komunikuje s nimi. 

V rámci spolupráce mezi školami jsme navázali druţbu se Základní školou ve Štramberku a 

v Lichnově, velmi zdařilé bylo setkání všech tří Ekotýmů.  
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1.5. Vybavení školy 

 
Škola je velmi dobře vybavená učebními pomůckami. Podle potřeby a finančních moţností je 

neustále doplňujeme. Učitelská i ţákovská knihovna je také postupně obohacovaná o další 

svazky. Knihy kupujeme podle nabídky, vítáme také kniţní dary.  

Některé třídy byly vybaveny novým počítačem, zakoupen byl také nový projektor do učebny 

dějepisu. Nové pomůcky byly zakoupeny pro podporu různých činností, třídy byly také 

doplněny o nové skříně na pomůcky a mapy. Pro nové ţáky byly doplněny šatní skříňky, 

lavice a ţidle. 

Dva kabinety pro pedagogy byly vybaveny novými psacími stoly a novým nábytkem. 

V kabinetě matematiky byla poloţena nová podlaha.  

Na chodby školy byly zakoupeny nové sedačky a vznikly tak nové relaxační zóny.  

Pro potřeby školních akcí a školního divadla bylo zakoupeno nové ozvučení s přenosnými 

porty.  

Třída mateřské školy v ZŠ byla vymalována, vybavená novým nábytkem a také novými 

koberci. 

 

 

1.6. Počty ţáků a tříd na konci školního roku 

 

celkový počet 

ţáků 

počet tříd  

l. stupně 

počet tříd                

2. stupně 

počet oddělení 

ŠD 

197 6 4 3 

 

 

 
Ve škole se vzdělávají 3 ţáci, kteří plní povinnou školní docházku v zahraniční škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Přehled oborů vzdělávání 
 

Tabulace učebního plánu – školní rok 2016/17 

 

Vyučovací 

předmět 

 Ročník            

  1. 2. 3. 4. 5. Celkem Min. 6. 7. 8. 9. Celkem Min. 

Český jazyk ČJ 9 9 9 8 7 42 33 5 4 4 4 17 15 

Anglický jazyk AJ  1 3 3 3 10 9 3 3 3 3 12 12 

Další cizí jazyk CJ         2 2 2 6 6 

Matematika M 4 5 5 5 5 24 20 4 5 5 4 18 15 

Člověk a jeho svět ČL 2 2 3 3 4 14 12       

Informatika I     1 1 1 1 1 1 1 4 1 

Chemie Ch          2 2 4  

Fyzika F        2 2 2 2 8 21 

Přírodopis Př        2 2 3 2 9  

Zeměpis Z        2 2 1 2 7  

Dějepis D        2 2 2 2 8 11 

Občanská výchova Ov        1 1 1 1 4  

Hudební výchova Hv 1 1 1 1 1 5 12 1 1 1 1 4 10 

Výtvarná výchova Vv 1 1 1 2 2 7  2 2 1 1 6  

Pracovní výchova Pv 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 3 

Člověk a zdraví ČZ           1 1 10 

Tělesná výchova Tv 2 2 2 2 2 10 10 2 2 2 2 8  

Volitelný předmět          0 1 1 2  

Celkem  20 22 25 25 26 118 104 28 30 32 32 122 98 

 

Volitelné předměty 

8, 9. ročník  - Ekologie 1 hodina 

 

Další cizí jazyk 

7. ročník :  Německý jazyk 2 hodiny - NJ 

8. ročník :  Německý jazyk 2 hodiny - NJ 

9. ročník  : Ruský jazyk 2 hodiny -   RJ 

 

Nepovinné předměty 

Náboţenství  1.- 9.r.  1 hodin - N 

Anglický jazyk 1.ročník 1 hodina 

Speciální pedagogická péče – SPP 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 

Ve školním roce 2016/2017 pracovali v naší škole tito pracovníci: 

 

Mgr. Ivana Machýčková ředitelka školy 

Mgr. Pavlína Gráfová zástupce ředitele 

Paní Kateřina Kocmichová vychovatelka ŠD 

Mgr. Zdenka Veselá vychovatelka ŠD 

Paní Lucie Štanclová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga ve 3. ročníku 

Mgr. Aneta Baďurová učitelka na II. stupni  

Mgr. Petra Šrubařová učitelka na II. stupni 

Mgr. Michaela Fiţová MD 

Mgr. Jana Omaníková  učitelka na I. stupni     

Mgr. Alena Piecková učitelka na I. stupni 

Mgr. Iveta Csibová            učitelka na I. stupni 

Mgr. Dagmar Šafárová učitelka na I. stupni 

Mgr. Dagmar Šťastná učitelka na I. stupni 

Mgr. Simona Karlíková učitelka na II. stupni 

Mgr. Jana Ţáková učitelka na I. stupni 

Mgr. Marcela Ţídková učitelka na II. stupni 

Mgr. Tomáš Valentík  učitel na II. stupni 

Mgr. Kristýna Richterová učitelka na II. stupni              

Paní Petra Doleţelová  asistent pedagoga v 6. ročníku 

Paní Blanka Kovářová asistent pedagoga v 5. ročníku 

 

Pan  Miroslav Šimeček údrţbář 

Paní Hana Sváková uklízečka a školnice 

Paní Naděţda Kozáková uklízečka 

Paní Eva Kačírková účetní  

Paní Helena Konečná vedoucí školní jídelny (od června 2014 do 6. srpna 2017 na MD) 

Paní Lenka Šislerová vedoucí školní jídelny do 6.8.2017 

Paní Naděţda Brišová           pracovnice provozu 

Paní Petra Hritzová            kuchařka do 31.12.2016 

Paní Anna Glogarová            kuchařka od 1.1.2017 do 31.7.2017 

 

Pedagogičtí pracovníci splňují předepsané vzdělání. Učitelé daného stupně a aprobace mají 

úvazek stanovený tak, aby co největší měrou svou aprobaci vyuţili. Ředitel školy i zástupce 

ředitele splňuje také předepsané studium pro management školy, stejně tak výchovný poradce 

a koordinátor ŠVP. Z dalších specializačních činností zatím bylo dokončeno studium pro 

koordinátora EVVO. Dvě vychovatelky školní druţiny také splňují předepsané vzdělání, 

jedna studuje mimoškolní pedagogiku. Asistentky pedagoga absolvovaly kurz pro asistenty 

pedagoga, jedna z nich má vzdělání pro MŠ, jedna studuje mimoškolní pedagogiku. 

Ostatní zaměstnanci školy jsou tři – dvě pracovnice pro úklid, z toho jedna je školnice a 

údrţbář školy. Všichni tito pracovníci jsou zaměstnáni na plný úvazek. 

Ve školní jídelně pracují vedoucí školní jídelny s polovinou úvazku v ZŠ a s polovinou 

úvazku ve školní jídelně MŠ. Dále pracují ve školní jídelně dvě kuchařky a jedna pracovnice 

provozu. 

 

 



 

 

3.1. Provozní  zaměstnanci 

Pracovní zařazení Počet osob  Velikost úvazků  Délka praxe 

údrţbář 1  1,00  44 let 

uklízečky + školnice 2  2,00  33-37 let 

účetní  1      1,00     31 let 

 

3.2. Pedagogičtí pracovníci včetně vychovatelek 

Počet 

pedagogických 

pracovníků 

 Kvalifikace  Velikost 

úvazků 

Délka 

pedagogické 

praxe 

19  18  18,34 1 - 34 let 

 

 
 

3.3. Věkové sloţení pedagogických pracovníků: 

 

Věkové 

rozmezí 

Počet 

pedagogických 

pracovníků Od do 

- 30 4 

31 35 2 

36 40 4 

41 45 1 

46 50 5 

51 55 3 

56 65 0 
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3.4. Aprobovanost výuky 

Většina pedagogických pracovníků splňuje předepsané pedagogické vzdělání, pouze jedna 

vychovatelka nesplňuje předepsané pedagogické vzdělání, ale studuje vychovatelství na 

vysoké škole.  

 

3.5. Výuka cizích jazyků 

Povinně se vyučovalo  - Anglickému jazyku ve 2. - 9. ročníku  

Povinně se nově vyučovalo Německému jazyku v 6. a 7. ročníku a Ruskému jazyku v 9. 

ročníku – druhý cizí jazyk 

Aprobovanost v Aj  - 100 % na prvém stupni, 100% na druhém stupni 

Aprobovanost v Rj  – 0%, v NJ 0 % 

V 1. ročníku byl vyučován AJ formou nepovinného předmětu 

                                                                                                                                      

3.6. Výuka cizího jazyka a druhého cizího jazyka ve 2. aţ 9. ročníku 

V 1. - 6. ročníku se vyučovalo jen anglickému jazyku. V 1. – 4. ročníku vyučovaly Anglický 

jazyk učitelky, které mají předepsané vzdělání pro 1. stupeň. 

Vyučující v 5. - 9. ročníku byla Mgr. Simona Karlíková, která má vystudovanou speciální 

pedagogiku a jednooborový Anglický jazyk. 

V nepovinném předmětu Ruský jazyk vyučoval Mgr. Tomáš Valentík, který převzal výuku po 

Mgr. Ruskové a dovede tyto ţáky do 9. ročníku. 

Nepovinný předmět Německý jazyk vyučovala Mgr Pavlína Gráfová, která se účastní DVPP 

pro metodiku výuky Německého jazyka. 

 

3.7. Volitelné a nepovinné předměty        

Volitelným předmětům se vyučovalo v 8. – 9. ročníku: 

-     ekologie (2 skupiny) -   8. a 9. ročník 

       

Nepovinným předmětům se vyučovalo v 1. - 9. ročníku:  

    

- náboţenství (2 skupiny) – 12 ţáků  

- anglický jazyk (1 skupina) – 20 ţáků 

 

3.8. Počty integrovaných ţáků – první aţ devátý ročník 

 V průběhu školního roku 2016/2017 bylo do výchovně vzdělávacího procesu naší 

školy na základě doporučení ŠPZ integrováno celkem 34 ţáků. Z toho 18 ţáků na prvním 

stupni a 16 ţáků na druhém stupni. Z toho deseti ţákům byl vypracován IVP.   

 Sedm ţáků s diagnostikovanou poruchou učení a sedm ţáků s diagnostikovanou 

poruchou řeči mělo na základě doporučení ŠPZ (PPP, SPC) zařazen předmět Speciální 

pedagogická péče (dále jen SPP). Tito ţáci byli rozděleni do pěti skupin (4 tříčlenné a 1 

dvoučlenná) s jednohodinovou dotací. Předmět SPP vyučovaly tři proškolené paní učitelky - 

Mgr. Iveta Csibová (2h), Mgr. Dagmar Šafárová (1h), Mgr. Alena Piecková (2h). V průběhu 

reedukační péče pracovali ţáci s doporučenými speciálními didaktickými pomůckami, a 

vyuţívali také počítačové programy.         



 

 

V rámci podpory při vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami byla od druhého 

pololetí také poskytována jedna vyučovací hodina individuální pedagogické intervence. 

Týkala se ţákyně čtvrté třídy a byla zaměřena na výuku matematiky.  Pedagogickou 

intervenci měla na starost paní učitelka Mgr. Dagmar Šťastná.    

V tomto školním roce se v naší škole vzdělávala také ţákyně vietnamského původu, které 

byla z důvodu nedokonalého osvojení českého jazyka doporučena a poskytována individuální 

výuka v předmětu SPP, a to tři vyučovací hodiny týdně. Na výuce se podílely paní učitelka 

českého jazyka – Mgr. Aneta Baďurová (2h) a paní učitelka Mgr. Simona Karlíková (1h). 

V rámci péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsme opět spolupracovali s PPP 

Nový Jičín, SPC Ostrava a SPC Nový Jičín.        

S výukou některých integrovaných ţáků pomáhaly pedagogům na prvním a na druhém stupni 

celkem tři asistentky pedagoga. Ve třetím ročníku působila slečna asistentka Lucie Štanclová 

u ţáka s těţkou poruchou dorozumívání, v pátém ročníku pomáhala paní asistentka Blanka 

Kovářová s výukou tří dětí. U dvou z nich byla diagnostikována těţká porucha dorozumívání 

a u jednoho porucha autistického spektra.  V šestém ročníku spolupracovala paní asistentka 

Petra Doleţelová s jedním ţákem, který má diagnostikovanou těţkou poruchu dorozumívání. 

Výuka logopedie byla v tomto školním roce doporučena třem ţákům s poruchou řeči. Výuka 

probíhala vţdy v lichém týdnu pod vedením Mgr. Renáty Šťastné. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. Údaje o přijímacím řízení (zápis ke školní docházce a následné přijetí do 

školy) 
Počet dětí s odročenou školní docházkou v 1. ročníku:  6 

Počet dětí osvobozených od povinné školní docházky:  0 

       Počet ţáků přijatých na víceleté gymnázium po 7. r.:  0 

       Počet ţáků, kteří ukončili ZŠ před ukončením základního vzdělání: 0 

Počet dětí v oddělení ŠD: 76 

Počet dětí, které se dostavily k zápisu do 1. třídy: 24 (z toho 6 dětí po OŠD) 

Počet udělených odkladů školní docházky: 7 

Počet ţáků, kteří ukončili vzdělání po 9. r.: 1 

 

Studijní obory  

Počet ţáků 9. ročníku přijatých do studijních oborů SŠ: 8, z  toho 8 dívek 

 

Název školy Místo Obor 
Počet 

dívek 

Počet 

chlapců 

Mendelova střední škola Nový Jičín Zdravotnické lyceum 1 0 

Střední pedagogická a 

střední zdravotnická 

škola sv. Aneţky České 

Odry Předškolní a 

mimoškolní 

pedagogika 

1 0 

SŠ technická a 

zemědělská 

Nový Jičín Agropodnikání 

 

1 0 

Střední průmyslová škola 

stavební  

Val. Meziříčí Stavebnictví 1 0 

Gymnázium a SOŠ Nový Jičín Gymnázium 1 0 

Masarykovo gymnázium Příbor Gymnázium 2 0 

Gymnázium Znojmo Znojmo Gymnázium 1 0 
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Učební obory  
Počet ţáků 9. ročníku přijatých do učebních oborů SŠ: 6, z toho 1 dívka 

Název školy Místo Obor 
Počet 

dívek 

Počet 

chlapců 

SŠ technická a 

zemědělská 

Nový Jičín Opravář 

zemědělských strojů 

Zedník 

0 

 

0 

2 

 

1 

Střední škola Studénka Strojní mechanik 0 1 

Mendelova střední škola Nový Jičín Zdravotnický asistent 1 0 

Integrovaná SŠ a COP Valašské 

Meziříčí 

Kuchař - číšník 0 1 

 

5. Výsledky vzdělávání ţáků 
        Prospěch na konci školního roku 

Ročník 
Počet 

ţáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

1. 21 17 4 0  

2. 26 26 0 0  

3. 26 20 6 0  

4.A 14 10 3 1  

4.B 18 11 7 0  

5. 22 9 13 0  

Celkem za 

1.st. 

127 93 33 1  

6. 22 5 17 0  

7. 13 8 5 0  

8. 20 7 13 0  

9. 15 6 9 0  

Celkem za 

2.st. 

70 26 44 0  

Celkem 197 119 77 1 0 

 

Po opravných zkouškách  - ţák 4. ročníku Matematika - neprospěl 

Počet ţáků individuálně vzdělávaných dle § 38 školského zákona: 3 

             § 41 školského zákona: 0 

Absence za školní rok, chování ve druhém pololetí 

 

 

Omluven. 

hodin  

celkem 

Neomluv. 

hodin 

 celkem 

Průměrný 

počet 

omluven. 

hodin na 

ţáka 

Průměrný 

počet 

neomluven. 

hodin na 

ţáka 

Počet 

ţáků s 

2.st. 

z chování 

Počet 

ţáků s 

3.st. 

z chování 

1. 

stupeň 

4971 0 39,14 0 0 0 

2. 

stupeň 

3247 2 46,38 0,03 3 0 

Celkem 8218 2 41,72 0,01 3 0 



 

 

Testování ţáků 

 

Pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků pouţíváme jako podpůrný materiál testování ţáků 

formou standardizovaných testů firem KALIBRO, SCIO. Byli testováni ţáci 5., 8. a 9. 

ročníků.  Ţáci 9. ročníku byli navíc testováni v celoplošném testování ČŠI. Vedení školy 

provedlo v některých třídách kontrolní prověrky z M a JČ. Poprvé byly vedení školy doručeny 

výsledky přijímacích zkoušek z CERMATU. Naši ţáci měli lepší výsledky neţ 

celorepublikový průměr. 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

6.1. Počet pracovníků pověřených prevencí na škole – 2, z toho proškolených – 1 

 

6.2. Preventivní aktivity pro ţáky 

 

a) jednorázové: 

 

Aktivita Popis 

Ekotým Beseda ve ŠD 

  Společná schůzka Ekotýmů MŠ a ZŠ 

  Návštěva obecního úřadu 

  
Ekosetkání škol Kunín, Lichnov, 

Štramberk 

Sportovní soutěţe Halová kopaná 

  Miniházená 

  Florbal 

  Fotbal 

  Vybíjená 

  Gymnastiky 

  McDonalds Cup 

  Street hockey 

  Štafetový pohár 

Exkurze Osvětim (Polsko) 

  Laudonův dům 

  Dlouhé Stráně 

  Obora Kunín 

  Planetárium Ostrava 

  Návštěva Arapapouška 

  Moštárna 

  Knihovna 

Besedy Hasiči 

  Policie ČR 

  Dentální hygiena 

  Adolf Dudek 

  Pracovní úřad (volba povolání) 

  Starostka obce 
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Další soutěţe Česká televize a U6 

  Kvarteto 

  Olympiády (Z, Př, Ch, D, ČJ…) 

  Dopravní 

  Piškvorky 

  Výtvarné 

Aktivita Popis 

Další soutěţe Stavba hmyzího hotelu 

  Coolinaření se Zdravou 5 

  Myslivecká (ve spolupráci s myslivci) 

Kulturní akce Dramatický krouţek - představení 

  Loutkový krouţek - představení 

  Maškarní ples pro děti 

  Vánoční posezení 

  Školní ples 

Lyţařský výcvik Hošťálková - Troják, II. Stupeň 

Projekt 72 hodin Výsadba keřů v obci 

Normální je nekouřit Program pro I. Stupeň 

Spaní ve škole Pro I. Stupeň 

  Pro II. Stupeň 

Významné dny Den Země 

  Den matek 

  Den obce 

  Dětský den 

  Květinový den 

  Den otevřených dveří 

Projekt Já, ty, on… 

my 
Jednou za 2 roky, VIII. a IX. ročníku 

Branný den 
Ochrany člověka za mimořádných 

událostí 

  Branný závod 

  

b) průběţné: 

 zařazování problematiky zdravotně závadných látek do výuky přírodopisu, člověk 

a zdraví, přírodovědy, prvouky, občanské výchovy, fyziky a chemie (viz tematické 

plány). 

 realizace „Zdravého ţivotního stylu“ v jednotlivých vyučovacích předmětech podle  

ŠVP 

 zásady fair-play v hodinách tělesné výchovy 

 stmelovací hry v hodinách občanské výchovy 

 zapojení ţáků do školních projektů „Posezení u vánočního stromu“, "Květinový den", 

Den Země, "Branný den", Badatelská školička a dalších 

 vyuţívání filmů s danou problematikou ze školní videotéky 

 vyuţívání schránky důvěry, odpovědi na dotazy 

 instalace informačního panelu, jeho obměna ve spolupráci se ţáky 9. třídy 

 stanovení konzultačních hodin metodika prevence a výchovného poradce  



 

 

 zapojení ţáků do volnočasových aktivit (zájmové krouţky ve škole, celoškolní 

sportovní soutěţe, TJ Sokol Kunín, DDM, ZUŠ)  

 předávání informačních letáků ţákům a jejich rodičům 

 Besedy s policií ČR 

 Programy s preventivní tématikou pro 5. – 8. ročník 

 Práce školního parlamentu 

 

6.3. Preventivní aktivity pro rodiče 

 

a) jednorázové:             

 seznámení s minimálním preventivním programem „Ţijme bez nudy“ na plenární 

schůzi Sdruţení rodičů 

 na třídních schůzkách předány informační materiály rodičům ţáků VI. – IX. třídy 

 Dny otevřených dveří, společné aktivity pedagogů, ţáků, rodičů (viz. kulturní akce 

pro ţáky) 
 

b) průběţné:  

 individuální pohovory s rodiči jednotlivých problémových ţáků 

 

6.4. Informovanost pedagogického sboru 

                

Všichni pedagogičtí pracovníci byli na l. pedagogické radě seznámeni s minimálním 

preventivním programem „Ţijme bez nudy“ a s úkoly, které z něho vyplývají. Plnění úkolů 

v oblasti protidrogové prevence bylo zařazeno na jednáních pedagogické rady v průběhu 

školního roku..  

Ve škole pracoval i nadále ţákovský parlament pod vedením Mgr. Kristýny Richterové. Nově 

bylo ve škole zřízeno školní poradenské pracoviště, které poskytuje poradenské sluţby 

učitelům, ţákům a zákonným zástupcům. 

 

6.5. Předpokládané preventivní aktivity pro školní rok 2017/2018 

 

jednorázové: 

 Sportovní soutěţe, exkurze, besedy, další soutěţe, kulturní akce, přírodovědná 

vycházka 

 Branný den pro ţáky všech ročníků 

 Projekt Já, ty, on… my pro ţáky 8. a 9. ročníku 

 Cílená práce s kolektivem třídy, ve které vznikne nějaký problém 

 Projekty související s ekologií – Den Země, projekty stanovené Ekotýmem, Květinový 

den a další 

 Besedy s policií ČR 

 

průběţné: 

 pravidelná jednání ţákovského parlamentu  

 další vzdělávání metodika prevence a výchovného poradce  

 aktivní činnost školního poradenského pracoviště 

 vyuţití tématu „Protidrogová prevence a nebezpečí šikany a dalších patologických 

jevů“ v souladu s učebními osnovami ve výuce přírodopisu, přírodovědy, občanské 

výchovy, člověka a zdraví a chemii 

 zapojení ţáků do školních projektů, akcí a soutěţí  
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 zapojení ţáků do volnočasových aktivit 

 vyuţívání schránky důvěry, odpovědi na dotazy 

 aktualizace informačního panelu 

 spolupráce s pedagogickými pracovníky při jednotlivých aktivitách 

 seznamovat pedagogické pracovníky s novými poznatky ze školení a informovat je 

o plnění minimálního protidrogového programu na pedagogických radách 

 spolupráce s rodiči – seznámení rodičů s danou problematikou, předání informačních 

materiálů, individuální pohovory s rodiči problémových ţáků 

 spolupráce s institucemi – Obecní úřad, Dětský lékař, Policie, Hasiči, PPP, Sociální 

odbor, ČČK 

  

6.6. Ţákovský parlament 

 

Koordinátorem ţákovského parlamentu je Mgr. Kristýna Richterová. 

 

Ve školním roce 2016/2017 pracoval ţákovský parlament v tomto sloţení: 

6. A – Robin Březina 

7. A - Lucie Brišová a Tereza Černá 

8. A – Natálie Rumplíková, Kristýna Vavříková, Kristýna Dočkálková  

9. A - Nela Raffaiová  a Sára Juřicová  

 

Schůzky školního parlamentu probíhaly pravidelně kaţdou první středu v měsíci. Na 

setkáních zástupci tříd rozebírali aktuální témata týkající se dění ve škole, přicházeli s novými 

připomínkami a nápady, prezentovali návrhy a problémy svých spoluţáků.  

Členové se také zapojovali do komunikačních aktivit (diskusní kruh, představování se), při 

nichţ se vzájemně lépe poznávali, učili se spolu vycházet, spolupracovat a vzájemně se 

respektovat. 

Zástupci parlamentu i v letošním školním roce zorganizovali několik soutěţí zaměřených na 

stmelování třídních kolektivů. V období předvelikonočním to byly jiţ tradiční barevné dny, 

během nichţ se nejen ţáci, ale i učitelé oblékali do oranţové, modré a černé barvy. Na přání 

ţáků proběhla na druhém stupni také soutěţ o nejuklizenější třídu. Vítězná třída si v červnu 

uţila zábavný program včetně spaní ve škole. Během soutěţí spolupracoval parlament také 

s Eko-týmem školy. Společně vyhlásili soutěţ o nejnápaditější předlohu pro vymalování 

autobusové zastávky U kovárny.  

O průběhu a výsledcích všech konaných aktivit školního parlamentu byli ţáci průběţně 

informováni prostřednictvím nově vzniklého informačního panelu umístěného ve vestibulu 

školy. 

Připomínky ţáků v letošním školním roce směřovaly hlavně k nepořádku na školních 

toaletách, kde upozorňovali především na plýtvání ubrousky a toaletním papírem. Tato 

problematika byla projednána s třídními učitelkami, které opakovaně prováděly osvětu na 

téma základní hygienická a úsporná opatření. 

V následujícím školním roce by ţáci osmé a deváté třídy rádi zaţili „Školu naruby“.  Členové 

parlamentu by chtěli zaktualizovat nástěnku s vizitkami ţáků školy, která visí ve spojovací 

chodbě směrem do školní jídelny. 

 

 6.7. Školní poradenské pracoviště 
 

Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Kristýna Richterová – výchovný poradce 

Členové školního poradenského pracoviště:  

Mgr. Tomáš Valentík – školní metodik prevence 



 

 

    Mgr. Alena Piecková – školní speciální pedagog 

    Mgr. Renáta Šťastná – školní speciální pedagog – logoped 

    Mgr. Ivana Machýčková – ředitel školy 

 

Školní poradenské pracoviště funguje na ZŠ Kunín prvním rokem. Jeho hlavním 

úkolem je poskytování poradenských a konzultačních sluţeb pro ţáky, jejich zákonné 

zástupce a pedagogy.          

  Na začátku školního roku byla do funkce vedoucího poradenského pracoviště 

jmenována Mgr. Kristýna Richterová, která vykonává ve škole také funkci výchovného 

poradce. Jako vedoucí školního poradenského pracoviště má na starosti koordinaci 

poradenských sluţeb ve škole zaměřených na oblast kariérového poradenství, dále má na 

starost péči o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami a také oblast péče o ţáky 

mimořádně nadané.           

  Za hlavní cíl jsme si stanovili poskytovat kvalitní poradenské sluţby 

učitelům, ţákům i jejich rodičům v následujících oblastech: 

1. výchova a vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

2. péče o ţáky nadané a ţáky s neprospěchem 

3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 

4. kariérové poradenství – profesní orientace ţáků 

5. prevence sociálně patologických jevů a závadového chování 

Pro letošní rok jsme si stanovily dvě priority: 

1. Metodická podpora učitelů v práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami a 

ţáky nadanými. 

2. Kariérové poradenství – informovat rodiče vycházejících ţáků o termínech 

odevzdávání přihlášek na SŠ a termínech jednotné přijímací zkoušky. 

6. Závěr 

Školní poradenské pracoviště má na ZŠ Kunín za sebou 1. rok své činnosti. Všechny hlavní 

úkoly, které jsme měly v plánu činnosti na letošní školní rok, se nám podařilo splnit. Myslím 

si, ţe kvalita poskytovaných sluţeb se drţí na velmi kvalitní úrovni a školní poradenské 

pracoviště má svoje pevné místo v organizační struktuře školy. Na jeho členy se s ţádostí o 

pomoc obracejí ţáci, rodiče i učitelé.  

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

         
       Pedagogičtí pracovníci školy se zúčastnili dalšího vzdělávání v těchto oblastech: 

        

       Integrované dítě 

 Co funguje na ţáky 

 Systém péče o ţáky s SVP – SBOR 

 Konference pro metodiky prevence 

 Tvorba plánu PP 

 Ţák s potřebou podpůrných opatření 

 Setkání VP a ŘŠ s PPP 

 Práce s diferencovanou třídou v AJ 

 Porady VP a MP 

 Vývojová dysfázie v praxi 

 Práce se ţáky s SVP ve ŠD 
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Zdravý ţivotní styl 

 Hrátky s přírodou 

 Zdravá pětka 

 Doškolovací lyţařský kurz 

 První pomoc – SBOR 

 Konference pro metodiky environmentální. výchovy 

 Finanční gramotnost 

 

Klíčové kompetence učitele 

 Výtvarný projev 

 Hodnocení a zpětná vazba 

 Strategie čtenářských dovedností 

 MBTI – SBOR 

 Čtenářské strategie 

 Formativní hodnocení - SBOR 

 

 Informační technologie 

 Geogebra 

 

       Efektivní řízení škol 

 Metodická poradna 

 Vzdělávání ţáků cizinců 

 ZV z pohledu ČŠI 

 

Pedagogické inovace 

 Pátrači na stopě 

 Velké zábavné hry 

 Drumbeny 

 Krok za krokem HV 

 Odpoledne s Geogebrou 

 Pomůcky do vyučování 

 Slovní úlohy 

 Záţitkové hry pro děti 

 Zvířátka a jiné dekorace 

 Hodina TV 

 Zvířata v ohroţení 

 Geografický seminář 

 Burza nápadů do M 

 

    Jazykové vzdělávání 

 E – Twinning – SBOR 

 Učíme efektivne – CLIL 

 Jolly phonics 

 

Tyto vzdělávací aktivity nabízejí KVIC Moravskoslezský kraj, TEREZA Praha, NIDV 

Ostrava, PPP Nový Jičín, SPC Ostrava a další organizace. Ve většině případů jsou pracovníky 

velmi dobře hodnoceny. Nabízejí metodickou pomoc při výuce a vzdělávají pracovníky 

v oborech. Při práci s dětmi jsou náměty z kurzů vyuţívány ve vyučovacích hodinách i při 



 

 

celoškolních projektech. Díky dalšímu vzdělávání jsou vyučovací hodiny pestřejší, 

pedagogové umí včas rozpoznat vývojové poruchy učení a snaţí se pracovat na zmírnění 

jejich následků. Učitelé se vzdělávají ve výuce cizích jazyků. Také zapojení do počítačových 

kurzů přináší své ovoce. Pedagogové jiţ se samozřejmostí pouţívají počítač k přípravě na 

hodiny, zpracovávají digitální učební materiály, vedou školní matriku. Pro pedagogy bylo 

také zorganizováno několik vzdělávání SBOROVNA  - kurz MBTI, který byl pobytový, kurz 

Systém péče o ţáky se SVP, Formativní hodnocení a školení První pomoci. Většina pedagogů 

byla proškolena v oblasti mezinárodních projektů E – Twinning. Do projektu CESTA, který 

organizuje KVIC po dobu 4 let se zapojilo 5 pedagogů ze ZŠ a 2 pedagogové z MŠ. 

 

8. Výsledky inspekce provedené ČŠI 
 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 

školou, mateřskou školou a školní druţinou, podle příslušných školních vzdělávacích 

programů, podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona.  

Zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů základní školy 

a mateřské školy a jejich souladu s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími 

programy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu školní druţiny s příslušnými 

ustanoveními školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Termín inspekční činnosti 20. 3. 2017 − 24. 3. 2017 

Závěry 

Hodnocení vývoje 

 Mateřská škola v období let 2008 – 2013 rozšířila počet pracovišť, ve kterých působí. 

Důvodem byl zvyšující se zájem veřejnosti o předškolní vzdělávání. V současné době 

provozuje tři pracoviště, a tím se zvýšil nejvyšší povolený počet přijatých dětí o 45 

procent. 

 Kvalifikovanost učitelek v mateřské škole se rozšířila o odbornost speciální 

pedagogika, a tím se zlepšila její připravenost k zajištění integrace dětí se speciálním 

vzdělávacími potřebami.  

 Od roku 2010 základní škola postupně zmodernizovala odborné učebny fyziky 

a chemie, výpočetní techniky a cizích jazyků a vybavila je novými didaktickými 

pomůckami. 

 

Silné stránky 

 Vedoucí učitelka mateřské školy uplatňuje iniciativní způsob řízení s vyuţitím 

účelných evaluačních nástrojů směřujícím k metodické podpoře pedagogů a ke 

kvalitní vzdělávací činnosti ve třídách. 

 Průběh vzdělávání a přístup učitelek k dětem v mateřské škole podporuje pozitivní 

klima tříd, schopnost dětí vzájemně se podporovat, spolupracovat a respektovat 

věkové rozdíly. 

 Mateřská škola realizuje kvalitní vzdělávání dětí, které je podporováno 

inovativním přístupem učitelek k plánování vzdělávací nabídky a zohledňováním 

individuálních předpokladů dětí. 

 Mateřská škola má velmi dobré personální, organizační a materiální podmínky pro 

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Dosahuje velmi dobrých 
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výsledků při jejich integraci. 

 Aktivní spolupráce školy s vnějšími partnery (zřizovatel, zákonní zástupci, v 

oblasti ekologie a další) a zapojení do společenského ţivota obce přispívá ke 

zvyšování kvality pedagogického procesu, rozvíjí pocit sounáleţitosti ţáků s obcí. 

Provázanost předškolního a základního vzdělávání přináší dostatek příleţitostí ke 

spolupráci. 

 Vedení školy má funkční a propracovaný systém práce se všemi pedagogy, coţ 

posiluje jejich aktivní spolupráci. 

 Promyšlené vedení výuky v základní škole, výběr a střídání činností s velkým 

podílem činnostní výuky a efektivním vyuţitím didaktické techniky pozitivně 

ovlivňuje aktivitu ţáků v hodinách včetně jejich motivace k učení. 

 Efektivní propojení práce školního poradenského pracoviště mezi základní 

a mateřskou školou. 

 Propojenost a velká četnost akcí školní druţiny a základní školy, na kterých ţáci 

prezentují výsledky své práce (znalosti, dovednosti).  

 

Slabé stránky 

 Vzdělávání ve třídě mateřské školy působící v prostorách základní školy nepříznivě 

ovlivňují prostorové, materiální a hygienické podmínky, zejména vzájemně 

nepropojené místnosti, nízká kvalita vnitřního zařízení, nepodnětné prostředí 

a nevyhovující hygienické zázemí pro předškolní děti. 

 Nejbliţší prostor před školou je průjezdný pro osobní auta. Tato nepřehledná 

dopravní situace v ranních a odpoledních hodinách vytváří vyšší riziko moţností 

úrazů.  

 V současné době škola nemá prostorové podmínky pro polytechnickou výuku. 

 Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

 Analyzovat podmínky, ve kterých probíhá vzdělávání předškolních dětí v prostorách 

základní školy se zaměřením na efektivnější vyuţití prostoru a zlepšení materiálního 

vybavení. 

 Ve spolupráci se zřizovatelem vyřešit nebezpečnou dopravní situaci před budovou 

základní školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

9.1. Zájmové útvary 2016/2017 

 

krouţek Určeno Den Hodina vedoucí 

Taneční 1. - 9. třída pondělí 14.15 - 15.45 

K. Kocmichová,               

J. Omaníková 

Pletení z papíru 1. - 9. třída pondělí 13.00 - 14.00 D. Šťastná 

Sportovní */ŠD 1. - 5. třída úterý 15.00 - 15.45 L. Štanclová 

Dramatický 4. - 7. třída úterý 13.45 - 14.30 I. Csibová 

Keramika 3. - 5. třída úterý 14.00 - 16.00 J. Oţanová 

Zobcová flétna začátečníci úterý 12.30 - 13.15 J. Ţáková 

Zobcová flétna pokročilí dle domluvy dle domluvy J. Ţáková 

Cvičení z Čj a M 9. třída středa 13.45 - 15.15 

A. Baďurová/            

M. Ţídková 

Florbal 4. - 9. třída čtvrtek 13.45 - 14.45 T. Valentík 

Doved.ruce *ŠD 1. - 4. třída středa 15.00 - 15.45 Z. Veselá 

Angl. konverzace 8. - 9. třída středa 1x/14dní 13.30 - 14.15 S. Karlíková 

Sborový zpěv 5. - 9. třída čtvrtek 13.45 - 14.45 A. Baďurová 

Gymnastika 4. - 9. třída středa 13.45 - 14.45 T. Valentík 

Loutkové divad. 1. - 3. třída čtvrtek 12.45 - 13.30 A. Piecková 

Keramika 

1. - 2. třída                      

6. - 9. třída čtvrtek 1x/14dní 

13.00 - 14.30 

(15.00) S. Karlíková 

Astronomický 5. - 9. třída čtvrtek 1x/14dní 16.00 - 17.00 J. Richter 

Psaní deseti 5. - 9. třída čtvrtek 13.45 - 14.30  P. Šrubařová 

Práce s filmovou 

technikou 6. - 9. třída dle domluvy dle domluvy V. Bělunek 

 

Ve škole máme odloučené pracoviště ZUŠ Studénka, v rámci kterého probíhá výuka hry 

na klavír a kytaru a výtvarný obor. Na klavír hraje 5 ţáků, na kytaru 6 ţáků a do 

výtvarného oboru dochází 14 ţáků. 
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9.2. Účast v soutěţích a olympiádách v okresním kole 

 

Brontosaurus (výtvarná) 1.míto v ČR Vilma Mohlerová, II.tř. 

Matematická 

Pythagoriáda 
 

David Kocurek, VI.tř.. 

Eva Gajdošová, V.tř. 

Matylda Madurová, V.třída 

Dějepisná olympiáda 
25. místo 

27. místo 

Zuzana Malčíková, IX.tř. 

Karolína Pavlíková, IX.tř. 

Western a koně Semifinále Lukáš Gellnar, III.tř. 

Lucie Dočkálková, II.tř. 

Lucie Hanáčková, III.tř. 

Dopravní soutěţ 4. místo v okrsko. kole Tým ţáků 1. a 2. stupně 

Recitační soutěţ 1. místo školní kolo Simona Mlčochová, II.tř. 

Magdaléna Mičulková, IV.tř. 

Klára Kudelová, V.tř. 

Lucie Garská, IX.tř. 

Olympiáda JČ  Pavlína Černá, IX. ročník 

Lucie Garská, IX. ročník 

Svět slova 3. místo 

Cena poroty 

Damian Widomski, IV.tř. 

Tobias Kraus, I.tř. 

Biologická olympiáda 12. místo 

 

Natálie Rumplíková, VIII.tř.. 

Lucie Brišová, VII.tř. 

Zeměpisná olympiáda 23. místo David Kocurek, VI.tř.. 

Florbal Semifinále Bílovec Tým 2. stupně 

Mc Donald´s Cup 3.místo v okresním 

kole 

Tým fotbalistů I.-III.třída 

Street Hockey Krajské finále Ostrava Tým VI.-VIII.tř. 

Halová kopaná 3. místo Tým ţáků 2. stupně 

ZOO Ostrava   Tým ţáků 2. stupně i 1. stupně 

Poţární ochrana 2. místo Adéla Halamová, II.tř. 

Hravě ţij zdravě  5.ročník 

Gymnastika Krajské finále Pavlína Černá, IX. třída 

Vánoční laťka 1. místo škola Ladislav Mikula, Karolína Pavlíková, IX.tř. 

 

Dále se ţáci školy zapojili do těchto soutěţí: 

Mc Donaldś Cup, Minikopaná, Miniházená, Florbal, Atletický víceboj, Štafetový pohár. 

Z dalších soutěţí: matematický a přírodovědný klokan, Hravě ţij zdravě, Finanční 

gramotnost, Obědy pro děti, ZOO Ostrava, Chemická olympiáda, Olympiáda z AJ, Kvarteto,  

Ţáci se zapojili také do celoškolních soutěţí. Dne 19.l2.2015 byla pro ţáky VI. – IX. tř. 

zorganizována soutěţ ve skoku vysokém „Vánoční laťka“. Ve stejný den proběhl turnaj ve 

vybíjené, florbalu a fotbalu.  

Jeden tým ţáků 8. - 9. ročníku se zúčastnil natáčení pořadu Úţasný svět techniky. Sice 

nevyhrál, ale záţitek to pro ně jistě byl.  

 

 

 



 

 

9.3. Akce, které probíhaly ve spolupráci školy, Sdruţením rodičů a Obecního úřadu: 

 

 
Přehled akcí 2016/2017 

Datum Akce 

25.8. 1. Pedagogická rada 

1.9. Slavnostní zahájení školního roku 

6.9. 1. lekce plavání 1.,2. ročník 

6.9. Zeměpisná vycházka 7.,8. ročník 

6.9. Preventivní program s p. Letým pro 6.ročník 

12.9. Focení prvňáčků 

13.9. Rada školy 

29.-30.9. Ředitelské volno 

6.10. Plenární schůze SR a třídní schůzky 

10.10. Dopravní hřiště 4. ročník v NJ 

12.10. Schůzka MAP 

14.10. Projekt 72 hodin - výsadba zelně v obci  

16.10. Drakiáda - Sdruţení rodičů 

18.10. Návštěva úřadu práce v NJ - 9. ročník 

25.10. Školní vysílání 9. ročník 

26.-27.10. Podzimní prázdniny 

31.10. Haloweenské dopoledne pro rodiče a děti 

1.11. Halová kopaná Odry 

2.11. Návštěva Ekoškoly z Lichnova 

2.11. Bereš? Zemřeš - beseda na policii ČR 

3.11. GEMMA 8.,9. ročník 

9.11. Soutěţ KVARTETO pro 5.ročník 

10.11. Dům Laudon - exkurze do NJ 4. třídy 

10.11. Focení s vánoční tématikou 

11.11. Exkurze - Polsko Osvětim 

11.11. Miniházená 4.,5. ročník 

15.11. 2. Pedagogická rada  

18.11. Den obce - Návštěva filmového představení 

22.11. Konzultace pro rodiče 

29.11. Beskydské divadlo 7.,8.r. 

30.11. Beskydské divadlo 1.-3.r. 

5.12. Návštěva z Nebe a Pekla 

 

Vysílání školního rozhlasu 8. ročník 

7.12. Strojírenství - projektový den pro 8. ročník 

13.12. Florbal mladší ţáci - Odry 

15.12. Florbal starší ţáci - Odry 

20.12. Posezení pod vánočním stromem - projektový den 

22.12. Besídky ve třídách 

23.- 2.1.2017 Vánoční prázdniny 

4.1. Beseda na policii ČR v NJ 

13.1. Miniházená II. kolo 

17.1. Dějepisná olympiáda - okresní kolo 

19.1. Intervenční program 6. ročník 

21.1. Školní ples 

23.1. Beskydské divadlo v NJ - 4. třídy 

24.1. Natáčení v U 6 
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3. Pedagogická rada 

25.1. Školní kolo Recitační soutěţe 

30.1. Beskydské divadlo 5.,6. ročník 

 

Ţákovská konference EVVO 

31.1. Rozdání vysvědčení za I. pololetí 

 

Hand made pro 9.r. 

2.2. Bruslení v NJ 

 

Školní vysílání 6. ročník 

 

Planeta Země pro 7.,8.r. - beseda  

1.2. Olympiáda pro JČ okresní kolo 

3.2. Pololetní prázdniny 

9.2. Den otevřených dveří 

10.2. Preventivní program s p. Letým pro 9.r. 

13.-17.2. Jarní prázdniny 

19.-24.2. Lyţařský výcvikový kurz 

21.2. Okresní kolo Zeměpisné olympiády 

22.2. A. Dudek ve školní druţině 

24.2. Školní vysílání 5.r. 

25.2. Maškarní karneval pro děti 

6.3. Velikonoční focení dětí 

8.3. Poţární ochrana pro 2.a 6.r. - 1. část 

16.3. Vybíjená  

17.3. Matematický klokan  

20.-23.3. Česká školní inspekce 

23.3. Poţární ochrana pro 2.a 6.r. - 2. část 

24.3. Podívaná - přehlídka divadel v NJ 

28.3. Školní druţina v obecní knihovně 

29.3. Soutěţ v gymnastice 

30.3. Škola na nečisto 1. část 

31.3. Školní vysílání 4.A 

4.4. Schůzka Ekotýmů MŠ a ZŠ 

5.4. Vynášení Moreny  - školní druţina 

 

Ekotým ZŠ na Obecním úřadě  

6.4. Beskydské divadlo 9.r. 

10.4.-21.4. Sběrový týden ve škole 

11.4. Fotbal Bartošovice 

12.4. Jednotná přijímací zkouška 

13.4. Velikonoční prázdniny 

18.4. Pedagogická rada č.4 

20.4. Školní kolo Dopravní výchovy 

 

Výuka na dopravním hřišti pro 4. ročníky 

 

Finále Street hockey Ostrava 

21.4. Den Země 

24.4. Konzultace pro rodiče, rada školy 

25.4. Zápis do 1. třídy 

26.4. Štafetový pohár 2.-4.r. 

27.4. Škola na nečisto 2. část 

 

Čarodějné spaní ve škole 

28.4. Čarodějné školní vysílání 4.B 

3.5. Okrskové kolo Dopravní výchovy 



 

 

4.5. Testy SCIO pro 8. ročník 

 

Preventivní program Zubní hygiena 

 

Atletický pohár Odry 

10.-11.5. Květinový den 

10.5. Zkoušky cyklisty 

11.5. Štafetový pohár 2.-4.r. 

12.5. Miniházená 4.,5.r. 

15.5. Zápis do MŠ 

 

Pythagoriáda 

19.5. Májové vystoupení ţáků 

20.5. Myslivecká soutěţ 

22.5. Hasiči ve ŠD 

25.5. Škola nanečisto 3. část 

29.5. Preventivní program pro 7. a 9.r. 

30.5. Školní vysílání ke Dni dětí 3.r. 

 

Dětský den - slavnost za školou 

31.5. Společné focení tříd 

2.6. Exkurze  - Dlouhé Stráně 

6.6. Dravci ve škole 

 

Malování na chodníky 

8.6. Vycházka ŠD do obory 

9.6. Pasování prvňáčků na čtenáře 

13.6. Malování zastávky U Kovárny 

18.-20.6. Školní výlet 5.r. - Praha 

19.6. Školní výlet 4.A r. - Macocha 

 

Školní výlet 8.r. - Olomouc 

19.-20.6. Školní výlet 9.r.  - Jeseník Lázně 

20.6. Školní výlet 6.r. - Brno 

21.6. Školní výlet 3.,4.B r.  - Dinopark Vyškov 

 

Hra Finanční svoboda 

 

Školní výlet 7.r. - Frenštát p.R. 

23.6. Školní výlet 1.,2.r. - Štramberk 

 

Beseda s pamětníkem holokaustu 7.-9.r. 

 

Divadelní krouţek - vystoupení pro rodiče 

26.6. Exkurze do Planetária Ostrava 

 

Pedagogická rada č.5 

27.6. Setkání Ekoškol Lichnov, Štramberk, Kunín 

27.6. Setkání ţáků 9. r. se starostkou obce 

29.6. Pohádková stezka s pokusy v MŠ 

30.6. Slavnostní ukončení školního roku 

 

Rozdání vysvědčení za II. pololetí 

 

Ekologické minimum 

 

  Ve školním roce 2016/2017 jsme pracovali pod vedením koordinátora environmentální 

výchovy a podle plánu environmentální výchovy s názvem „ Ekologické minimum“. Škola i 

mateřská škola jsou zapojeny do sítě škol Mrkev. Dále škola spolupracuje s ekologickými 

organizacemi a projekty: Tereza, Ekokom, Evvoluce, Lesy ČR, Recyklohraní, Ekotradeplus, 

Rezekvítek, ZOO Ostrava, Les ve škole, škola v lese, Globe, klub Ekologické výchovy, 
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Ekoškola, Obecní úřad Kunín, zámek Kunín, Myslivecké sdruţení Kunín, KÚ MSK. MŠ 

získala v tomto školním roce titul Ekoškola pro MŠ. 

  Na 1. stupni a v rámci školní druţiny se konaly vycházky s ekologickým zaměřením (např. 

znečišťování vody a ovzduší, chráněné rostliny a ţivočichové, zvěř v našem okolí, vycházka 

do místní obory), třídění odpadů, beseda s myslivci, včelaři apod. Ţáci moštovali jablka. 

Několikrát za rok proběhla beseda Ekotýmu se spoluţáky ve ŠD i MŠ. Pro zvířata nasbírali 

ţáci školy 2090 kg kaštanů a ţaludů. 

  Na 2. stupni se v rámci ekologie, pracovní výuky, přírodopisu a fyziky konaly vycházky, 

exkurze a měření vody, meteorologických prvků, poznávání rostlin a ţivočichů. V úterý 6. 9. 

2016 proběhla biologicko-zeměpisná vycházka po Kuníně s názvem „Co nám teče za 

humny“. Ţáci měřili u vybraných vodních zdrojů kvalitu vody a zkoumali vodní faunu. Také 

měřili orientaci objektů vůči světovým stranám.  

  Z projektu Badatelská školička jsme vyuţili pracovní lekce během vyučování ekologie a 

přírodopisu a také při prezentaci naší školy u příleţitosti natáčení filmu o vesnici – Rok na 

vsi. Ţáci předvedli několik pokusů právě s přístroji získanými z projektu. Znovu jsme vyuţili 

nabyté znalosti v Pohádkové stezce s pokusy pro MŠ.  

  Pokračovali jsme v dalších úpravách školní zahrady. Část před školou jsme zkrášlili jako 

kaţdý rok okrasnými květinami a truhlíky s muškáty a udrţovali záhonky. Při opravě soklu u 

ţákovského vchodu byly vysekány túje a vzniklý prostor osázen keři a trvalkami. Letos na 

jaře jsme opět opravovali zaschlý vrbový domeček, doufáme, ţe naposled. 

  Na ovocné školní zahradě ţáci pomáhali s prořezem a kácením starých ovocných stromů, 

kaţdoročním hrabáním spadaného listí, úpravou záhonů, skleníku, údrţbou naučných popisů 

stromů a květin, ve škole pečovali o pokojové květiny, pomáhali sázet, pikýrovat a posléze i 

prodávat sazenice u příleţitosti tradičního Květinkového dne. Předcházíme napadení našich 

kaštanů klíněnkou jírovcovou pálením spadaného listí. Pěstujeme slunečnici na semínka, 

kterými v zimě krmíme ptactvo. Letos jsme znovu ozdobili naši katalpu připravenými 

lojovými koulemi se semeny a vytvořili tak vánoční stromeček pro ptáčky. 

  Pokračujeme ve sběru plastových vršků, spolu s MŠ jsme nashromáţdili a prodali 677 kg 

vršků. Nadále sbíráme baterie, papír, staré mobily k dalšímu vyuţití drahých kovů a drobné 

elektro. Letos jsme nasbírali 1010 kg starého papíru. Do ZOO Ostrava jsme odevzdali 52 

starých mobilů. Ve škole třídíme plast, sklo, papír, nápojové kartony a hliník. Ve spolupráci 

s obcí jsou před školou umístěny velké kontejnery na tříděný odpad, které vyuţíváme 

k vysypávání nádob na tříděný odpad, které máme rozmístěny po celé škole.  O čistotu a 

vyprazdňování nádob se starají ţáci 2. stupně. 

  Členové Ekotýmu a ţáci, kteří se výrazně podílejí na ekologických aktivitách, jeli 27. září na 

výlet do ZOO Ostrava. 

  Během 2. pololetí probíhala soutěţ o nejčistší třídu. Vítězem se stala 7. třída. 

  Tradičně jsme vyráběli vánoční a velikonoční výzdobu z přírodnin. 

  Rok 2017 byl OSN vyhlášen rokem udrţitelného turismu. Tématem se zaobíraly třídy během 

výuky ekologie, dějepisu, občanské a výtvarné výchovy. Současně se slavilo 300. výročí 

narození Marie Terezie, Rok baroka a spousta akcí a výročí, které souvisí s naším barokním 

zámkem. Panely s díly našich ţáků jsme na hlavní prázdniny zapůjčili do prostor zámku. Pro 

zámek jsme vytvořili ozdoby vánočního stromečku. 

 V pátek 24. 4. 2017 jsme oslavili Den Země – všechny třídy se zúčastnily projektu firmy 

Albert Zdravá 5, kde se seznámily se zásadami zdravého stravování. Ve zbylém čase jsme se 

věnovali úpravám rozsáhlé zahrady. Oslavili jsme také Den vody 22. března a Den 

meteorologie. 

  Místní myslivecké sdruţení opět připravilo pro naše ţáky znalostní soutěţ o přírodě a v 

branných dovednostech. Ve škole měly děti připraveny materiály, ze kterých mohly čerpat 



 

 

informace a znalosti. Jako obvykle byl zájem veliký. Soutěţ se konala tradičně na konci 

května. Letos sdruţení rozdělilo soutěţící do dvou kategorií – mladší a starší. 

  Ekologická výchova a výuka probíhá téměř ve všech předmětech – zabývá se vzájemnými 

vztahy v přírodě, jejím narušováním, znečištěním (Př, Ch, F, Z), lokálními ekologickými 

problémy – eutrofizace, povodně, onemocnění, doprava,…. Vyuţíváme pracovní listy a 

aktivity z výše uvedených ekologických organizací. 

  Celoročně se zapojujeme do výtvarných ekologických soutěţí – Western (naši ţáci 

postoupili do semifinále), Brontosaurus aj. – 1. místo získala se svým dílem Vilma Mohlerová 

v soutěţi Brontosaurus. 

  Na podzim se zúčastnily 4. a 5. třída Velké ceny ZOO Ostrava, rovněţ proběhla akce 72 

hodin, kdy ţáci 8. a 9. třídy vysadili ve spolupráci s obecním úřadem ţivý plot naproti 

kostelu. 

  Ţáci 6. třídy se zapojili do soutěţe o hmyzí hotel, kterou vyhlásila ZOO Ostrava. Bohuţel 

jsme nezískali ţádnou cenu, ale hmyzím hotelem se můţete potěšit a poučit na školní zahradě. 

  Ekotým letos několikrát hostil naše spřátelené ekoškoly z Lichnova a Štramberku. 

Spolupráce vyvrcholila setkáním 3 ekoškol a programem v Kuníně, který připravil pan B. 

Novosad s Ekotýmem. Toto setkání mělo velký úspěch  

Ekotým pracuje celoročně, pravidelně se schází a řeší různé ekologické problémy ve 

spolupráci s obcí – např. rozmístění kontejnerů v obci, veřejné osvětlení, …. 

 S velkým ohlasem se setkala akce ,,Kupme si prales„„ – podařilo se nám získat peníze na 

zakoupení 10 arů pralesa na Sumatře. 

Během června 2017 se uskutečnilo společné malování zastávky autobusů. Ţáci ZŠ, MŠ, 

rodiče i paní učitelky vytvořili výzdobu podle vítězného návrhu zastávky U kovárny. 

   Koordinátor EVVO se zúčastnil VIII. setkání koordinátorů MSK na KÚ Ostrava, 

konference a semináře pro pedagogy ZOO Ostrava.  

S prezentací na téma Badatelství v ZŠ a MŠ vystoupily na konferenci pro pedagogy v Českém 

Těšíně Mgr. Pavlína Gráfová a Mgr. Renáta Šťastná. 

 

9.4. EKOTÝM – EKOŠKOLA 2016/2017 

 

Ekotým 

 

4.A třída          Adéla Černá 

                        Michael Holub 

4.B třída          Daniela Gazdová 

                        Jakub Dočkálek 

5. třída             Klára Přadková 

                        Eva Gajdošová 

                        Eliška Kocmichová 

6. třída             Robin Březina 

                        Jiří Navrátil 

7. třída             Lucie Brišová 

                        Ondřej Dočkálek 

                        Filip Horňáček 

8. třída  Kristýna Dočkálková 

                        Kristýna Vavříková 

8. třída             Nela Raffaiová 

                        Radim Sokol 

                        Michal Gazdoš 

Vedení školy, Mgr. Csibová, školník, vedoucí školní jídelny 
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Schůzky Ekotýmu probíhaly kaţdé dva měsíce během celého školního roku. 

Plán činností – témata VODA, ENERGIE, ODPADY, PROSTŘEDÍ 

 

Úkoly Ekotýmu – zveřejněno na nástěnce a stránkách školy 

 

ENERGIE  
 Sledování teploty ve třídách (měření) 

 Sledování spotřeby energie v ZŠ (plyn, elektřina) 

 Nesvítíme zbytečně? (průběţné sledování) 

 Obnova EKOcedulek „světla“ na chodbách, WC (šetříme světlem, ubrousky) 

 Výměna ţárovek za LED svítidla na WC a chodbách v ZŠ 

 

VODA 

 Sledování spotřeby vody v ZŠ 

 EKOčisticí prostředky pro úklid, ŠJ 

 Světový den vody – výukový program ţáci ţákům 

 Kontrola vodovodních kohoutků (průběţně) 

 

ODPADY 

 Opravdu třídíme? - bodování odpadkových košů ve třídách na 1.stupni 

 Vyuţívání kompostu ve ŠJ 

 Třídění, vývoz a evidence odpadu ( papír, plasty, sklo, tetrapack, baterie, drobné 

elektropřístroje, PET víčka, bioodpad, hliník) 

 Sběrový týden v ZŠ 

 Sledování sběrných míst v obci (informování OÚ)  

 Návrhy úpravy sběrných míst v obci a pořízení nových nádob na odpad  

 Černé skládky v obci – monitoring 

 Zapojení do projektu 72 hodin – výsadba zeleně v obci 

 Beseda ve ŠD a MŠ o třídění odpadu 

 

PROSTŘEDÍ  
 Školní zahrada – úprava, sklizeň, péče 

 Trávení volného času pro ţáky v ZŠ  - zakoupení relaxačních a stolních her 

 Den Země – celoškolní projekt 

 Květinkové dny – prodej sazenic 

 Umístění cedulek názvů stromů v okolí školy a názvů pokojových rostlin v ZŠ 

 Kontrola ptačích budek  

 

EKOKODEX ZŠ KUNÍN 
 

ŠETŘÍME – vodou, elektřinou, teplem, papírem 

 

TŘÍDÍME – papír, plasty, baterie, sklo, nápojové kartony, 

elektrospotřebiče, víčka 

 

ZAPOJUJEME SE – do ekologických soutěží a projektů 

 



 

 

PEČUJEME -  o pokojové rostliny, školní zahradu 

 

SPOLUPRACUJEME – s OÚ, organizacemi a občany obce 

 

UKLÍZÍME – třídy, chodby, okolí školy, obec 

 

UČÍME SE – ekologicky myslet 

 

CHRÁNÍME  - živou i neživou přírodu 

 
Navázali jsme spolupráci s ekoškolkou v Kuníně – v dubnu 2017 proběhla první společná 

schůzka ekotýmů ZŠ a MŠ, poté společné akce v červnu 2017 – pomalování autobusové 

zastávky U Kovárny v Kuníně a Pohádkové pokusy pro rodiče a děti MŠ. 

Zapojili jsme se do projektu Green Life pro záchranu deštného pralesa na Sumatře - prodej 

výrobků ţáků – výtěţek věnován na pronájem 1 ha pralesa (spolupráce se SR při ZŠ Kunín). 

V září 2016 se ekotým a nejlepší ţáci ve sběru PET vršků zúčastnili výletu do ZOO Ostrava. 

V červnu 2017 se v Kuníně uskutečnilo setkání s ekoškolami Štramberk a Lichnov, se kterými 

spolupracujeme. 

V roce 2016/2017 jsme splnili úkoly plánu činností, velmi dobře probíhala komunikace s OÚ 

v Kuníně, který náš Ekotým pravidelně navštěvuje. 

 

9.5. Spolupráce s MŠ 

 

Od 1.1.2003 je MŠ součástí naší organizace, čímţ se ještě prohloubila naše spolupráce . 

Ta probíhá v několika rovinách – spolupráce pedagogických pracovníků, společné akce 

pro děti, informace pro rodiče 

      -     Divadelní představení dramatického krouţku pro MŠ, společná Mikulášská besídka 

- Schůzka učitelek ZŠ a rodičů budoucích prvňáčků v MŠ 

- Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků 

- Schůzka učitelek ZŠ a MŠ před zápisem do I. třídy 

- Zápis do I. třídy 

- Maškarní karneval 

- Schůzka učitelek ZŠ s rodiči prvňáčků 

- Návštěva budoucích prvňáčků ve škole 

- Společné akce  - návštěva MŠ na výukových programech, pomoc ţáků ZŠ při 

Pohádkové zahradě (den dětí pro MŠ) 

- Letní škola Angličtiny pro děti MŠ i ZŠ – organizuje MŠ 

 

9.6. Prezentace školy  

 

              Veřejnost a rodiče byli pravidelně informováni o dění ve škole prostřednictvím 

Kunínského zpravodaje. Články o škole vyšly také v regionálním a celostátním tisku. Na 

začátku školního roku je vydáván informační leták školy. Nepravidelně je vydáván 

informační leták pro rodiče, vţdy několikrát za školní rok. V tomto školním roce pokračovalo 

provozování internetových stránek, na kterých lze najít aktuální informace z dění ve škole i 

důleţité dokumenty. Škola má také vývěsku v obci, kterou pravidelně obměňuje. 

Škola prezentuje své aktivity také na konferencích školy a dnech otevřených dveří. 
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9.7. Komunitní aktivity 

 

 Škola nemá zpracován celý plán spolupráce s komunitou, ale vykazuje jednotlivé 

komunitní aktivity – v rámci obce spolupracujeme s jednotlivými organizacemi v obci (sběr 

kaštanů a ţaludů), společný sběr odpadků s myslivci, se zámkem, s obcí (brigády, výsadby). 

Dále v rámci charitativní činnosti sbíráme staré brýle, účastníme se veřejných sbírek a 

spolupracujeme se zámkem Kunín. 

V rámci spolupráce s domovem pro seniory v Kuníně jsme pro ně připravili Mikulášskou 

nadílku. Senioři byli velmi nadšení a vedení domova nám velmi děkovala. Zapojujeme se také 

do projektu Na vlastních nohou. Místní seniory kaţdoročně zveme na naše divadelní 

představení.  

V rámci charitativního projektu Obědy pro děti, který zajišťuje společnost Women for 

Women získalo 11 dětí naší školy příspěvek na obědy na období září – červen 2017. 

 

10. Sebeevaluace 
 

Nejdůleţitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o činnosti školy 

za školní rok 2016/2017, ze sebehodnocení minulého školního roku 2016/2017 a z koncepce 

školy. 
 

SPLNĚNÉ ÚKOLY  ( v minulém školním roce) :  

 Pokračovali jsme v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho 

úpravách, sledovali a vyhodnocovali jeho úspěšnost. 

 Zahájili a rozvíjeli jsme činnost školního poradenského pracoviště ve sloţení 

výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence rizikového chování a 

ředitel školy s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, ţákům i 

pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním 

přístupu k potřebám ţáků. 

 V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí jsme vyuţívat co nejvíce přírodu v 

okolí školy, zařazovali v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy 

v přírodě, vyuţili jsme k tomu i náplň činnosti školní druţiny. 

 Pokračovali jsme v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, 

uţší spoluprací se školskou radou.  

 DVPP bylo zaměřeno na práci s cílem ve vyučovací hodině, a jeho vyhodnocení, 

přístup k ţákům s různým typem osobnosti, rozvoj gramotností, systém péče o 

ţáky se SVP, formativní hodnocení, badatelský přístup a vyuţívání ICT techniky. 

Organizovali jsme několik vzdělávacích aktivit pro celý pedagogický sbor. 

 Zaměřili jsme se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších 

médiích, mezi rodičovskou veřejností. Cíleně na skupinu rodičů dětí 

předškolního věku.   

 Pro velký zájem jsme znovu nabízeli ve druhém pololetí zřízení sociálně – 

edukativní skupiny – Škola nanečisto. 

 Činnost školní druţiny byla částečně jako zájmové krouţky. 

 Zaměřili jsme se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu 

ke zdravému ţivotnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. 

file://server/Vysvedceni_evidence/Stare%20dokumenty/Škola/machyckova/Desktop/Plány/Celoroční%20plán/plan_prace_skolni_rok%201516doc.doc%23_OBSAH
file://server/Vysvedceni_evidence/Stare%20dokumenty/Škola/machyckova/Desktop/Plány/Celoroční%20plán/plan_prace_skolni_rok%201516doc.doc%23_OBSAH
file://server/Vysvedceni_evidence/Stare%20dokumenty/Škola/machyckova/Desktop/Plány/Celoroční%20plán/plan_prace_skolni_rok%201516doc.doc%23_OBSAH


 

 

 K ţákům jsme přistupovali diferencovaně, respektovali jsme jejich individualitu - 

prohloubili péči o talentované ţáky, zajistili odbornou péči o ţáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči jsme předcházeli vzniku 

neomluvené absence.  

 Pokračovali jsme v plnění projektu EKOŠKOLA, zorganizovali LVK. 

 Nastavili jsme podmínky pro zapojení školy do projektu Šablony, připravili jsme 

projektovou ţádost. 

 Hledali jsme příleţitosti, jak získat prostředky na rekonstrukci tělocvičny a 

školní zahrady – ve spolupráci s obcí jsme podali v srpnu 2017 ţádost o 

rekonstrukci tělocvičny a máme zpracované podklady pro projektovou ţádost na 

vybavení nových školních dílen, počítačové učebny s vyuţitím výuky cizích 

jazyků. 

 Obhájili jsme úspěšně svoji práci při kontrolní činnosti ČŠI, která zhodnotila 

výuku v naší škole jako nadstandartní, bezpečnostní situaci před školou a 

přesunutí MŠ d nových prostor jsme konzultovali s Obcí Kunín. 

 

PLÁNOVANÉ ÚKOLY: 

 Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, 

zabývat se strategií jeho rozvoje. 

 Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve sloţení výchovný 

poradce, speciální pedagog, logoped, metodik prevence rizikového chování a 

ředitel školy s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, ţákům i 

pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním 

přístupu k potřebám ţáků. 

 V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí vyuţívat co nejvíce přírodu v 

okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy 

v přírodě, vyuţít k tomu i náplň činnosti školní druţiny. 

 Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, uţší 

spoluprací se školskou radou.  

 DVPP zaměřit na práci s cílem ve vyučovací hodině, a jeho vyhodnocení, přístup 

k ţákům s různým typem osobnosti, rozvoj gramotností, systém péče o ţáky se 

SVP, formativní hodnocení, badatelský přístup a vyuţívání ICT techniky. 

Preferovat pořádání akcí pro celý pedagogický tým školy. 

 Zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších 

médiích, mezi rodičovskou veřejností. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí 

předškolního věku.   

 Pro velký zájem znovu nabídnout ve druhém pololetí zřízení sociálně – 

edukativní skupiny – Škola nanečisto. 

 Činnost školní druţiny organizovat částečně jako zájmové krouţky. 

 Vytvořit pestrou nabídku zájmových krouţků pro mimoškolní vyučování. 

 Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu ke 

zdravému ţivotnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. 



 

31 

 

 K ţákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit 

péči o talentované ţáky, zajistit odbornou péči o ţáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené 

absence.  

 Pokračovat v projektu EKOŠKOLA, zorganizovat Školu v přírodě a Adaptační 

kurz. 

 Realizovat aktivity z projektu Šablony a Cesta. 

 Hledat příleţitosti, jak získat prostředky na rekonstrukci tělocvičny a školní 

zahrady, připravit projektové ţádosti. V případě získání finančních prostředků 

projekty realizovat.  

 

11. Ohlédnutí za nejúspěšnějšími aktivitami školního roku 2016/2017 
(výběr článků uveřejněných v Kunínském zpravodaji) 

 

 Brýle a poštovní známky pro Afriku 
 

Máte doma nepoškozené dioptrické brýle, které nepotřebujete? 

Nebo obálky s poštovními známkami? 

 

Přineste je do ZŠ Kunín paní učitelce Janě Omaníkové. Uţ od roku 2006 jsme zapojeni do 

celostátního projektu „Brýle a poštovní známky pro Afriku“, který organizuje Charita České 

republiky a profesor Dr. Bohumír Riedl z Kunovic. 

Brýle a známky jsou zasílány potřebným do Středoafrické republiky, Indie a dalších států. 

V zemích třetího světa jsou dioptrické brýle směnovány za peníze či léky, které mohou 

uzdravit nemocné. Pouţité poštovní známky slouţí k nákupu školních potřeb pro děti. 

Z naší školy jsme jiţ poslali téměř 300 kusů brýlí a velké mnoţství poštovních známek. 

Odstřiţené známky odevzdávejte s okrajem 1 cm. 

 

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí. 

 

 

 
 BESEDA S EKOTÝMEM 

 

V úterý 20.9.2016 proběhla v naší druţině beseda, 

která se věnovala ekologii a důleţitosti třídění 

odpadu. Členové EKOTÝMU při zdejší škole 

připravili pro děti nejen vyprávění, ale i názorné 

ukázky, jak třídit odpad. Naučili jsme se, co kam 

patří, do jakých barevných kontejnerů roztřídit 

odpad, zahráli jsme si různé hry a soutěţe, při 

kterých jsme zaţili spoustu legrace. Děkujeme 

EKOTÝMU, třídit budeme i nadále a těšíme se na 

další spolupráci.  

(Zdenka Veselá, vychovatelka školní druţiny) 

 

 



 

 

 BESEDA O TŘÍDĚNÍ ODPADU V ŠD A MŠ 

 

V úterý 20. 9. 2016 proběhla ve školní 

druţině beseda o třídění odpadu. Za ekotým  

jsme si připravili nejen vyprávění, jak třídit 

odpad, ale také názorné ukázky, jak správně 

třídit. A aby toho nebylo málo, tak jsme 

k tomu přidali různé hry, abychom si 

prověřili, zda si děti z našeho povídání něco 

zapamatovali. A jak jsme při prověřování 

zjistili, tak si toho velice hodně zapamatovali, 

a tím nám udělali obrovskou radost. A 

doufáme, ţe budou odpad třídit i nadále.  

Besedu o třídění odpadu jsme si připravili 

také ve čtvrtek 22.9.2016 v mateřské školce 

v oddělení Ţabiček. Dětem jsme názorně ukázali, jak správně třídit odpad, také jsme jim řekli 

něco málo o tom, proč je dobré třídit. A nakonec jsme si pro ně připravili pár příkladů 

různých odpadků a děti si tím tak mohli vyzkoušet, kam by hodili daný odpadek, pokud by ho 

někde uviděli, například v přírodě. Děkujeme moc všem za pozornost a těšíme se na další 

setkání (Za EKOTÝM Nela Raffaiová, 9. třída).                                                            

 

 VÝLET DO ZOO OSTRAVA  

V úterý 27.9.2016 jeli nejlepší sběrači PET vršků a Ekotým za odměnu na výlet do ZOO 

Ostrava. Hned jak jsme přijeli do ZOO, tak jsme posvačili a vyrazili jsme na prohlídku. Naše 

první zastávka byla u hospodářských zvířat. Viděli jsme tam kozy, krávy, morčata a různé 

další. Po cestě jsme si všímali tabulí, na kterých byly napsané zajímavé informace nejen o 

zvířatech, rostlinách, ale o přírodních oblastech celého světa. Nejvíce nás zaujala tabule, kde 

bylo napsané info o vratných kelímcích s klipem pro zavěšení. Zjistili jsme, ţe kdyţ vrátíme 

kelímek zpátky nepoškozený, nepomalovaný, neprasklý, tak sníţíme mnoţství odpadů a 

zároveň pomůţeme přírodě. Dozvěděli jsme se taky, ţe z kaţdé návštěvy putuje 1 Kč na 

záchranu ohroţených druhů zvířat a rostlin. Další důleţitou informací bylo, ţe dochází 

k devastaci deštných pralesů, proto „ Stop palmovému oleji“ – všímejme si, co obsahují 

výrobky, které kupujeme. Naše další zastávky byly u kočkovitých šelem, kde jsme například 

viděli tygra, lva, jaguára apod. Navštívili jsme pavilon Evoluce a Tanganiku, kde byli hroši a 

krokodýli. A aby toho nebylo málo, tak jsme všichni ochutnali malinké koblíţky, byly 

opravdu výborné a všem moc chutnaly. Potom jsme pokračovali v prohlídce a nakonec jsme 

se zastavili u suvenýrů, něco jsme nakoupili a jeli domů. Výlet do ZOO se nám velice moc 

líbil a zaţili jsme spoustu dobrodruţství a zábavy.  Děkujeme Sdruţení rodičů, z jehoţ 

sponzorského daru se výlet konal, jelikoţ za vršky nedostaneme tolik financí, aby byl 

celý výlet zaplacen.  (Napsala: Nela Raffaiová, 9.třída, Lucie Brišová, 7.třída) 
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 Projekt DARUJ KNIHU 

 

Máte doma kníţku, kterou uţ jste přečetli, ale je Vám líto ji 

vyhodit? Přineste ji do naší „Veřejné knihovničky“ a vyměňte ji za 

jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji můţe přečíst někdo 

jiný. Naše „Veřejná knihovnička“ slouţí k bezplatnému půjčování a 

výměně knih.  

Naše škola realizuje projekt „Daruj 

knihu“, která vychází z podpory čtenářské 

dovednosti dětí. Proto oslovujeme 

všechny čtenáře (děti, rodiče, prarodiče i 

další obyvatele Kunína), kteří jsou ochotni 

podílet se na rozšíření a zpestření naší veřejné knihovničky, aby tak 

učinili darováním knihy, která je vhodná pro jakoukoli věkovou 

kategorii (např. staré knihy pro děti, knihy o zvířatech, 

encyklopedie, apod.). Knihy budou všem zájemcům k dispozici 

v naší „Veřejné knihovničce“ v hale školy.  

Jak pouţívat naši „Veřejnou knihovničku“? 

 Pouţití je zdarma 

 Není potřeba ţádná registrace nebo evidence 

 Knihu si můţete půjčit, věnovat, vzít nebo vyměnit za jinou 

 Po přečtení knihu vraťte, případně si ji nechejte doma, ale místo ní přineste novou 

 Taková jsou pravidla naší „Veřejné knihovničky“ 

Naše „Veřejná knihovnička“ je dostupná vţdy od pondělí do pátku v době vyučování (mimo 

prázdnin).   

Smyslem našeho projektu je zachránit knihy, které by lidé jinak vyhodili. 

Děkujeme všem za spolupráci a přejeme krásné čtenářské záţitky. 
 

 Dopravní kurz 

 

Dne 10.10.2016 se ţáci 4. tříd zúčastnili dopravního kurzu na ZŠ Dlouhá v Novém Jičíně. 

Kurzem je provázel policista Rostislav Čubok. Ţáci se seznámili s dopravními značkami, 

různými situacemi na silnici a dalšími uţitečnými věcmi. Zhlédli naučná videa a dostali 

mnoho výukového materiálu. Na jaře si přijdou své znalosti otestovat. 

(Mgr. Dagmar Šťastná, Mgr. Jana Omaníková) 

 

 Návštěva v knihovně 

 
V úterý 18. 10. 2016 jsme se vydali na 

návštěvu do místní knihovny. Paní 

knihovnice nám povídala o kníţkách a 

vysvětlovala, proč je důleţité číst a jak 

máme s kníţkami zacházet. Děti si mohly 

vyrobit z přírodnin a různých materiálů 

„Podzimníčka“ nebo lesní zvířátka. 

V knihovně se nám velmi líbilo, 

atmosféra byla příjemná. Všichni se 

těšíme na další návštěvu. Děkujeme 

(Vychovatelky školní druţiny) 



 

 

 Exkurze v moštárně 

 

V pátek 21. 10. 2016 jsme byli na exkurzi v místní moštárně. Z darovaných jablíček nám paní 

Horáková a paní Knápková ukázaly, jak vzniká mošt. Děti se mohly podívat do „sušárny“, 

kde se suší různé ovoce. Děti ochutnaly sladký mošt a sušené jablíčka, která jim velice 

chutnala. I přes nepřízeň počasí, exkurze do moštárny se nám velmi líbila. Těšíme se na další 

setkání a moc děkujeme.  (Vychovatelky ŠD) 

 

 Projekt 72 hodin 

 

Jiţ podruhé se naše Ekoškola zapojila do celorepublikového projektu 72hodin, který pomohlo 

letos zrealizovat od 13. do 16. října na 30 000 dobrovolníků. Jsou to dny plné aktivit, jeţ 

pomohou druhým nebo přírodě. 

V pátek 14.10.2016  tedy ţáci 8. a 9. třídy ve spolupráci s OÚ Kunín vysadili keře v centru 

obce u hracích prvků pro děti. Vznikla tak přírodní bariéra u silnice, která zajistí větší 

bezpečnost dětí, sníţí prašnost a hlučnost a hlavně zkrášlí naši obec. 

Je fajn, ţe umíme společně udělat něco uţitečného pro své okolí. Příští rok se určitě zapojíme 

znovu! (Mgr. Iveta Csibová, koordinátorka projektu) 

 

A jak to vidí naši ţáci?  

Ve spolupráci s obecním úřadem a odborem ţivotního prostředí, zastoupených paní Alenou 

Ruskovou, Markétou Kuběnovou a panem Janem Konvičkou, se naše Ekoškola rozhodla pro 

výsadbu keřů, které nám poskytl pan Jaroslav Kubálek. Keře byly zasazeny u dětského hřiště 

naproti zámku. Bylo zasazeno asi 30 keřů, které mají ztlumit hluk a prašnost silnice. Po 

výsadbě keřů nás čekalo milé překvapení, za ochotu udělat něco pro obec jsme dostali sladkou 

odměnu. Děkujeme moc obci a obecnímu úřadu za spolupráci a těšíme se na další setkání. 

(Nela Raffaiová, 9. třída, Mgr. Marcela Ţídková) 

 

 Halová kopaná – okresní kolo 

 

První sportovní soutěţí letošního školního roku byla halová kopaná chlapců 6. – 8. ročníku. 

Hoši se vypravili změřit své síly do Oder. Utkali se zde se soupeři ze ZŠ Odry Komenského, 

ZŠ Fulnek Komenského a ZŠ Fulnek T. G. Masaryka. Hrálo se o dvě postupová místa 

systémem kaţdý s kaţdým, jedenkrát 18 minut. 

K prvnímu utkání jsme nastoupili proti soupeři ze ZŠ Fulnek Komenského. Obě druţstva 

hrála velmi opatrně a dlouho to vypadalo, ţe zápas skončí bez vstřeleného gólu. V druhé 

půlce utkání soupeř vstřelil první branku. Naši hoši však zvýšili tlak a zápas v samém závěru 

otočili ve svůj prospěch, vyhráli 2:1. 

Druhý zápas jsme odehráli se ZŠ Odry Komenského. Soupeř v zápase střídal kompletní dvě 

sestavy hráčů a měl tak více ze hry. Nedokázali jsme s ním drţet krok a zápas jsme prohráli 

0:5. 

Náš případný postup do dalšího kola jsme měli ve svých rukou. K tomu jsme potřebovali 

porazit ZŠ Fulnek T.G. Masaryka. Zápas byl velmi vyrovnaný aţ do samého konce. Hrálo se 

především na středu hřiště a skóre bylo dlouho 0:0. V samém závěru padla jediná branka 

utkání. Tu vstřelil náš soupeř a my jsme tak skončili v turnaji na třetím místě. (Mgr. Tomáš 

Valentík) 
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 Miniházená – I. kolo 

 

Letošní školní rok se chlapci a dívky čtvrtého a pátého ročníku zúčastní školní ligy 

miniházené. Tato liga se skládá ze čtyř kol. Dvě kola se odehrají na podzim a další dvě na 

jaře. V kaţdém kole se naše druţstvo utká s jinými soupeři. Všechna kola se odehrají 

systémem kaţdý s kaţdým 2x10 minut. Nejlepší druţstva se poté utkají ve finálovém turnaji. 

První kolo se odehrálo v pátek 11. listopadu v Novém Jičíně. Našimi soupeři byli ZŠ Tyršova 

Nový Jičín, dvě druţstva ze ZŠ Odry Komenského a ZŠ Veřovice. Naši ţáci nastoupili 

ke svému prvnímu soutěţnímu utkání v miniházené a pro některé to byla dokonce první 

sportovní reprezentace školy vůbec. K úspěchu jim měly dopomoct i nové dresy, které byly 

letos vyhotoveny pro ţáky prvního stupně. 

Během prvního utkání si ţáci zvykali na rozměry hřiště, velikost branek, tvar brankoviště a 

na další odlišností oproti školnímu prostředí. Se vším se však vypořádali nadmíru dobře. 

První utkání hráli velmi vyrovnaně a prohráli aţ v samotné koncovce o jedinou branku. Ihned 

poté následoval druhý zápas a to s pozdějším vítězem I. kola. Tento zápas naše druţstvo sice 

prohrálo, ale cenné zkušenosti následně velmi dobře zúročilo. Výsledkem bylo vítězství ve 

třetím utkání. V posledním zápase jsme se tak utkali o třetí místo v I. kole. Po prvním 

poločase jsme prohrávali 5:7 a bylo jasné, ţe pokud chceme uspět musíme přidat. Naše 

druţstvo během druhého poločasu podalo nejlepší výkon během celého turnaje a zvítězilo 

13:10. Chlapci a dívky tak ze svého prvního turnaje v miniházené přiváţí třetí místo. Gratuluji 

a přeji mnoho úspěchu do druhého kola (Mgr. Tomáš Valentík) 

 

 Ara Eda v naší škole 

 

V rámci probíraného učiva - Ţivočichové zavítal v pátek dne 25.11. do 4. B Ara Zelenokřídlý 

jménem Eda. Tohoto přenádherného papouška nám přišli ukázat manţelé Chlopčíkovi, kteří 

jej chovají doma. Na toto setkání zavítaly také děti z  1. třídy, 4. A a  děti z MŠ z oddělení 

Ţabiček. Děti  se dozvěděly zajímavosti o chovu, jídelníčku  a také jim byla předvedena 

názorná ukázka letu. Byla to velmi příjemně a zábavně strávená první páteční vyučovací 

hodina a myslím, ţe všichni zúčastnění si z tohoto setkání odnesli spoustu zajímavých 

informací i pěkný záţitek. Tímto bych chtěla velmi poděkovat manţelům Chlopčíkovým za 

umoţnění tohoto setkání. (Mgr. Jana Omaníková) 

 

 Halloweenské tvoření rodičů s dětmi 

 

V pondělí 31.10. 2016 se ve škole uskutečnila akce s názvem Halloweenské tvoření rodičů 

s dětmi aneb „DÝŇOBRANÍ VE ŠKOLE“. Prostory v přízemí naší školy se zaplnily dětmi a 

jejich příbuznými.  

Na chodbě si mohli společně vyřezat vlastní přinesenou dýni a ve třídách probíhaly dílny, kde 

si ţáci mohli vyrobit 5 „halloweenských“ výrobků, které si odnesli domů. Dýně byly letos 

ještě krásnější neţ loni a zdobí nám prostory školy. 

Děkujeme všem, kdo se zúčastnil a také paní učitelkám za přípravu akce. (Mgr.Šťastná 

Dagmar) 

 

 KVARTETO 

Ţákyně 5. třídy Nikol Hanáčková, Klárka Hrdinová, Lucie Krejčiříková, Klárka Kudelová a 

Matylda Madurová se ve středu 9.11.2016 zúčastnily vědomostně – dovednostní soutěţe 

Kvarteto. Soutěţ se konala na gymnáziu PORG Ostrava – Vítkovice. Byla určena ţákům 

pátých tříd ze tří krajů – Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského.  



 

 

Dívky řešily vědomostní úkoly z jazyka českého, matematiky a všeobecného přehledu. Na 

závěr je čekal dovednostní úkol – vyšít logo PORG. I kdyţ dívky tvořily jedno soutěţní 

druţstvo, úkoly řešila kaţdá samostatně. Nakonec se jejich výsledky sečetly dohromady.  

Do soutěţe se přihlásilo celkem 41 škol, zadané úkoly řešilo 193 ţáků. Z našich dívek se 

nejlépe umístila na 21. místě Matylda Madurová, jako druţstvo dívky obsadily 28. pořadí. 

Blahopřeji všem účastnicím k vynikajícímu výkonu! (Mgr. Jana Ţáková) 

 

 Exkurze do Nového Jičína 

 

Ve čtvrtek dne 10.11. se ţáci 4. tříd vydali na exkurzi do Nového Jičína.  Zde navštívili 

Laudonův dům a expozici klobouků.  V expozici věnované generálu Laudonovi si ţáci 

zasoutěţili o poklad.  Z přichystané expozice se dětem zalíbila interaktivní střelba z kanónu i 

model bitvy.  Posléze se ţáci vydali do  expozice klobouků, zde se opět formou hry dozvěděli 

historii výroby.  Jako odměnu si ţáci do školy odnesli vlastnoručně naaranţovaný klobouk. 

(Mgr. Jana Omaníková) 

 

 Projektový den - Povolání ve druhé třídě 

V úterý 28. 11. jsme si s dětmi v Člověku povídali o zaměstnání dospělých, a čím by chtěly 

jednou samy být. Pomocí programu na interaktivní tabuli se seznámily s různými profesemi a 

k nim potřebnými nástroji a také samy předvedly nějaké povolání. Musím děti pochválit, 

s jakou pečlivostí si jednotlivé profese připravily. Nejen, ţe danou práci předvedly 

s náleţitými nástroji, někteří i s kostýmy, ale také o ní dokázaly pěkně povykládat. Ráda bych 

tedy poděkovala rodičům, ţe dětem pomohli se na vyučování připravit a hodina se tak velmi 

vydařila. (Mgr. Alena Piecková, třídní učitelka) 

 

 Soutěţ ve sběru ţaludů a kaštanů. 

 

Jako kaţdý rok, zapojili se i letos ţáci naší školy do soutěţe ve sběru ţaludů a kaštanů. 

Soutěţ probíhala v měsících září a říjnu a zapojilo se do ní 49 dětí z prvního i druhého stupně. 

Letošní rok byl velice úspěšný, děti díky své píli nasbíraly celkem přes 2 tuny přírodnin! 

Ţáci z prvního stupně si vybrali věcnou odměnu, ţáci z druhého stupně dostali zaslouţené 

peníze. Zbývající děti, které nasbíraly menší mnoţství přírodnin, byly odměněny malou 

sladkostí. 

Všem dětem moc děkujeme a doufáme, ţe i v příštím roce budou stejně úspěšní jako letos. 

(Mgr. Zdenka Veselá, koordinátorka soutěţe) 

 

 

 Exkurze do 

koncentračního tábora 

Osvětim v Polsku 

 

V pátek 11.11.2016 se ţáci 8. a 9. 

ročníku vydali do Polska, aby 

navštívili jeden z největších 

koncentračních táborů z doby 2. 

světové války – Osvětim. 

Exkurze se skládala ze dvou 

částí. Nejdříve ţáci zavítali do 

části zvané Osvětim 1. Zde hned 

při vstupu uviděli nechvalně 
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známý nápis Arbeit macht frei („Práce osvobozuje“), kterým se vyznačovaly všechny 

koncentrační tábory. Během prohlídky této části mohli ţáci zhlédnout veliké mnoţství 

dobových fotografií, na nichţ jsou zvěčněny pohnuté osudy tamějších vězňů, zejména Ţidů, 

nebo předměty, které těmto vězňům dříve patřily. Asi největší záţitek přinesl dětem pohled na 

ostříhané vlasy vězňů, které se za války vyuţívaly k výrobě látky. Neméně působivá byla pak 

i návštěva plynové komory a krematoria, čímţ byla zakončena 1. část prohlídky. Po ní se ţáci 

přesunuli do nedalekého pracovního tábora Osvětim 2 - Březinka, kde se ţáci přesvědčili o 

nelidských podmínkách, v jakých museli zdejší vězni přeţívat a díky kterým velmi často 

nepřeţili. Na ţáky celá exkurze velmi zapůsobila, a i kdyţ se po celou dobu ţáci setkávali 

se samými nepříjemnými skutečnostmi, byli rádi, ţe to viděli. (Mgr. Aneta Baďurová, 

vedoucí exkurze) 

 

 Nová výzva našeho EKOTÝMU 

Zachraň prales !!! 

Zachráníme kousek pralesa na Sumatře? 

Stačí si zakoupit drobné dárky na vánočním jarmarku… 

Tak pomáhejte s námi !!!  

1 ar = 100 m
2 
stojí 900,- Kč  

 

 
 Florbal - kategorie III 

 
V úterý 13. prosince se naše druţstvo sloţené ze ţáků pátého aţ osmého ročníku zúčastnilo 

prvního kola florbalového turnaje v Odrách. Přijeli jsme zde zabojovat o dvě postupová místa. 

Našimi soupeři byli ZŠ Odry Komenského, ZŠ Odry Pohořská, ZŠ Nový Jičín Tyršova, ZŠ 

Starý Jičín a ZŠ Spálov. Turnaj byl spravedlivý, jelikoţ se hrálo systémem kaţdý s kaţdým a 

to jedenkrát dvanáct minut. 

Naši hoši začali turnaj ve velkém stylu a první dva zápasy vyhráli – ZŠ Tyršova 4:0, 

ZŠ Pohořská 2:1. Ve třetím zápase (ZŠ Komenského) jsme vybojovali jeden bod za remízu 

0:0. Tento výsledek byl velmi cenný, jelikoţ jsme téměř celý zápas odehráli v defenzívě. 

Čtvrté utkání se v konečném výsledku turnaje ukázalo jako klíčové. V utkání jsme vytvořili 

několik chyb a nedokázali se střelecky prosadit. Soupeř ze ZŠ Starý Jičín toho vyuţil a 

zvítězil 2:0. V posledním utkání jsme potvrdili roli favorita a jasně jsme zvítězili 5:0 nad 

druţstvem ze ZŠ Spálov. 

Celkově naše druţstvo obsadilo třetí místo z šesti týmů. Sice jsme nepostoupili do dalších 

bojů, ale hoši předvedli skvělé výkony. V pěti zápasech měli celkové skóre 11:3. A jako 

jediní připravili vítěze tohoto turnaje o body (ZŠ Komenského - remíza 0:0). Gratuluji a přeji 

mnoho dalších sportovních úspěchů. (Mgr. Tomáš Valentík) 

 

 Florbal - kategorie IV 

 
V jednom týdnu jsme se vypravili do Oder i podruhé a to ve čtvrtek 15. prosince. Hoši 

sedmého aţ devátého ročníku se účastnili florbalového turnaje starších ţáků. Naše druţstvo 

neskrývalo vysoké ambice, ale konkurence byla velmi vysoká – ZŠ Odry Komenského, ZŠ 

Odry Pohořská, ZŠ Nový Jičín Tyršova, ZŠ Suchdol n. O. a ZŠ Spálov. Hrálo se ve dvou 

skupinách po třech týmech. První tým z kaţdé skupiny postupoval automaticky do semifinále 



 

 

a zbývající druţstva musela odehrát čtvrtfinále. Ve skupině se hrálo jedenkrát 15 minut a 

v play-off dvakrát 10 minut. 

Naše druţstvo se ve skupině utkalo se ZŠ Pohořská a ZŠ Tyršova.  Oba zápasy však měly 

velmi podobný průběh. Začátek utkání byl vyrovnaný a poté jsme začali kupit velmi mnoho 

chyb. Nestíhali jsme pokrývat volné hráče, vracet se do obrany a nabíhat si do volného 

prostoru. V neposlední řadě jsme nedokázali ani ohrozit bránu soupeře. Výsledek v obou 

utkáních tak skončil v náš neprospěch. Stejný scénář se opakoval i ve čtvrtfinále proti 

ZŠ Suchdol n. O. Poslední hořkou tečkou poté byl neúspěšný zápas o páté místo a to opět 

se soupeřem ze ZŠ Pohořská. V konečném pořadí jsme obsadili šesté místo. (Mgr. Tomáš 

Valentík) 

 

 Podpora volby povolání 

 
Ve středu 7. prosince se ţáci 8. třídy zúčastnili projektového 

dne na Střední škole technické a zemědělské v Šenově u 

Nového Jičína. Šli se seznámit s některými technickými obory, 

které se na této škole vyučují a vyzkoušeli si práci s různými 

materiály, v kovodílně vyráběli otvírák, v dřevodílně věšák, 

zkoušeli vyrábět různé reliéfy a odlitky ze sádry nebo spojovali 

měděné a plastové trubky u instalatérů. Návštěva školy by jim 

měla přispět k lepší orientaci při výběru budoucího povolání. 

(M.Ţídková) 

 

 

 

 

 Vystoupení loutkového divadélka 

 
V pondělí 19. 12. 2016 jsme byli se školní druţinou na vystoupení loutkového divadélka ve 

druhé třídě. Naši malí loutkoherci nám představili netradiční stínové divadlo bez loutek a 

pohádka se jmenovala „Jak sněhulák ke vzdělání přišel“. Děti nás vtáhly do děje představení a 

s radostí jsme si procvičili matematické příklady. Divadélko nám vykouzlilo úsměv na tváři a 

navodilo příjemnou vánoční atmosféru. Děkujeme tvůrcům za pěkné odpoledne a těšíme se na 

další pohádku. (vychovatelky ŠD) 

 

 Vánoce ve ŠD 

 
Ve středu 21. 12. 2016 jsme měli ve školní druţině „Vánoce“. Děti si ozdobily stromeček, 

nachystaly cukroví, vyzdobily třídu, a čekaly na dárečky. Čekání jsme si zpříjemnili zpěvem 

koled, čtením dopisu od Jeţíška a ukázkami vánočních zvyků a tradic. Pod stromečkem děti 

objevily hračky a hry, s kterými si hned začaly hrát. Odpoledne jsme si spokojeně uţili a uţ se 

nemohli dočkat toho „pravého Štědrého dne“. (Kateřina Kocmichová) 

 

 Vánoční setkání s rodiči 

 
V úterý 20. prosince 2016 zavládla ve škole pravá předvánoční atmosféra. Konalo se totiţ jiţ 

tradiční „Vánoční setkání“. Akce byla zahájena krátkým programem ţáků před budovou 

školy. Zazněla zde píseň v podání pěveckého sboru, několik básní, příběh s vánoční tematikou 
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a nakonec si všichni zúčastnění společně zazpívali známé české koledy. Poté jsme se vydali 

spolu s rodiči do připravených dílen, aby si vyrobili z nachystaného materiálu svícny, 

lucerničky a jiné vánoční ozdoby. V průběhu setkání mohli přítomní shlédnout představení 

dramatického krouţku a loutkového divadélka. Naši mladí umělci tentokrát publiku zahráli 

hru nazvanou „Příběh Aničky aneb Z pohádky do pohádky“. Vystoupení mělo opět veliký 

úspěch a bylo oceněno bouřlivým potleskem. Tvůrci loutkové divadélka nám představili 

netradiční stínové divadlo bez loutek a pohádka se jmenovala „Jak sněhulák ke vzdělání 

přišel“. Tito nejmladší herci nás mile překvapili a byli oceněni velkým aplausem. Mimo 

pracovní dílny soustředili návštěvníci svou pozornost na stánek s nápisem „Zachraňte prales“. 

Zde se od členů ekotýmu dozvěděli všechny potřebné informace a náš záměr podpořili koupí 

drobných dárkových předmětů. Tím pomohli učinit další důleţitý krok ke splnění cíle. Za 

vybrané peníze můţeme zachránit několik arů pralesa na Sumatře. Všem, kteří přispěli na 

dobrou věc, moc děkujeme. Závěrem bychom chtěli všem popřát klidný rok 2017. 

(Pedagogický sbor) 

 

 Miniházená – II. kolo 

V pátek 13. ledna se ţáci čtvrtého a pátého ročníku vypravili na dohrávku druhého kola 

miniházené. Původně se druhé kolo mělo odehrát v prosincovém termínu, ale pro velkou 

nemocnost ţáků některých škol se termín posunul. 

Ve druhém turnaji se naši ţáci utkali se soupeři ze ZŠ Starý Jičín, ZŠ Nový Jičín Jubilejní, 

ZŠ Nový Jičín Komenského 66 a ZŠ Frenštát p. R. Záhuní. Naše druţstvo chtělo navázat 

na bronzový úspěch z prvního turnaje a to se nakonec povedlo. Po dvou vysokých poráţkách, 

které utrţili od soupeřů ze ZŠ Starý Jičín a ZŠ Jubilejní si spravili chuť vysokou výhrou 

se soupeřem ze ZŠ Záhuní. Stejně tak, jako v prvním kole i v druhém kole o našem konečném 

umístění rozhodoval poslední zápas. Se soupeřem ze ZŠ Komenského 66 jsme hráli 

vyrovnané utkání. Vedli jsme pouze těsným rozdílem. Soupeř se na nás ke konci zápasu 

dotahoval. Naštěstí jsme vedení uhájili a zvítězili 14:12. Z druhého turnaje si přiváţíme opět 

pomyslné bronzové medaile. Více neţ umístění, je třeba vyzdvihnout výkon celého druţstva. 

Bylo vidět velké zlepšení oproti prvnímu turnaji. Naše druţstvo tak odjíţdělo domů nadšené a 

ţáci se těší na jarní část ligy, která se odehraje v březnu. Mgr. Tomáš Valentík 

 

 Módní přehlídka ve ŠD 

Ve čtvrtek 19. 1. 2017 jsme si činnost školní druţiny zpestřili módní přehlídkou. Akce se 

zúčastnily děti ve všech třech odděleních. Kaţdý měl připravený převlek nebo masku, ve 

které se představil. Součásti přehlídky byla kromě promenády i diskotéka. Nejlepší modely 

byly odměněny. Všem se akce moc líbila a těšíme se na příště.  

 

 Recitační soutěţ 

Ve středu 25. 1. 2017 v naší škole proběhla soutěţ v recitaci a školní druţina mohla být u 

toho. Zúčastnění ţáci nám přednesli zajímavé básně a někteří z nich neměli ani trému. Děti 

ŠD podpořily své spoluţáky velkým potleskem. Všichni se snaţili a byli šikovní, a proto bylo 

těţké vybrat ty nejlepší. Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme výhercům. 

 

 

 

 

 



 

 

 Soutěţ v piškvorkách 

V měsíci lednu kdo měl zájem, mohl soutěţit v piškvorkách. Je to oblíbená hra dětí, proto se 

většina z nich zúčastnila. Hra byla napínavá a vítězové z obou tříd se utkali mezi sebou. 

Výherci byli odměněni sladkostmi. Gratulujeme a těšíme se na další soutěţ.  II. oddělení ŠD 

 

 Show Adolfa Dudka 

 
Ve středu 22. 2. 2017 se ve školní druţině konala show známého ilustrátora A. Dudka. 

Představil nám svou tvorbu a ukázal nové ilustrace knih a časopisů. Při vystoupení se 

odehrály tři pohádky, do kterých zapojil děti a paní vychovatelky. Během představení jsme 

zaţili spoustu legrace a příjemná překvapení. Show se nám velice líbila a uţ se těšíme na další 

setkání. Děkujeme . Vychovatelky školní druţiny 

 Vánoční stromeček na Zámku Kunín  

V předvánočním čase připravily naše děti vánoční ozdoby pro stromeček, který zdobil po 

celý vánoční čas interiér zámku Kunín. A v naší schránce se objevilo poděkování od 

kastelána zámku paní učitelce Gráfové a dětem (poděkování patří také dětem ze školní 

druţiny, dětem 2. třídy a paní učitelce Pieckové a paní vychovatelce školní druţiny, kteří 

ozdoby připravili.)  

 

Váţená paní učitelko, 

s koncem vánoc bych vám a 

dětem z Kunína poděkovat za 

nádhernou výzdobu vánočního 

stromečku v hale zámku. Moc si 

dárku váţíme. Věříme, ţe bude 

ozdobou také o příštích 

vánocích. Všem dětem a vám 

přeji krásný nový rok, hodně 

zdraví a štěstí a také úspěchů na 

poli vzdělávání. Těším se na 

spolupráci. 

 

Srdečně zdraví PhDr. Jaroslav Zezulčík 

 
 Indiánský den v 1. třídě 

Ve čtvrtek 16.3.2017 se prvňáčci učili jako praví indiáni. 

Počítali jako indiáni, naučili se básničku, písničku i tanec, několik indiánských slov i 

indiánské „sedmero“, vyrobili si čelenku, vymysleli si své indiánské jméno. Dozvěděli se 

mnoho nového o ţivotě indiánů a zahráli si spoustu her. 

Také se rozdělili na dva kmeny – Komančové a Apači a začali spolu soupeřit v několika 

disciplínách – vrhání šipek, lovení bizona, házení na cíl, hledání kořisti, skládání slov aj. 

Přestoţe Komančové tentokrát kmen Apačů porazili, všichni odcházeli „v míru“, plni nových 

nevšedních záţitků. 

Děti se určitě mohou příště těšit na další netradiční den strávený ve škole. (tř. učitelka Iveta 

Csibová) 
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 Lyţařský výcvik 2017 

Letošní školní rok měli 

ţáci druhého stupně 

moţnost absolvovat 

lyţařský výcvik. Jak uţ to 

tak poslední roky bývá, se 

sněhem je to loterie. My 

jsme vsadili na termín 

hned po jarních 

prázdninách od neděle 19. 

února do pátku 24. února. 

Tradiční místo ve Velkých 

Karlovicích jsme vyměnili 

za středisko Troják 

v Hostýnských vrších. 

Doba pokročila a staré 

vybavení a sociální 

zařízení na patře uţ není 

moc dostačující. Proto jsme zvolili hotel Na Trojáku (vzdálený asi 50m od vleku), kde měli 

ţáci na pokojích sociální zařízení, televizi a moţnost vyuţití wifi. I tak to podle hodnocení 

některých ţáků bylo málo  (viz. níţe) 

Hned po příjezdu jsme byli vyzkoušet sjezdovku, kterou pokrývalo přes metr technického 

sněhu. Měli jsme dvě hodiny na rozlyţování a poté bylo dost času si vybalit své věci. 

Lyţařská výuka v druţstvech byla zahájena od pondělí (pro nelyţaře uţ v neděli) a vše 

vygradovalo čtvrtečním slalomovým závodem. Ten úspěšně absolvovali všichni ţáci a to i ti, 

kteří před čtyřmi dny stáli na lyţích poprvé! 

Během týdne nám počasí moc nepřálo. Byla mlha a v úterý a ve středu nám dokonce i pršelo. 

Podle ohlasů ţáků to však nic neměnilo na tom, ţe si všichni celý lyţařský kurz uţili. (Mgr. 

Tomáš Valentík) 

 

 Vybíjená – I. Kolo 

 
Ve čtvrtek 16. března se naši chlapci a dívky páté a čtvrtých tříd vypravili do Nového Jičína 

změřit své síly ve vybíjené. Naše druţstvo absolvovalo turnaj ve velmi oslabené sestavě. 

Příčinnou byla velké nemocnost ţáků naší školy. Příleţitost dostali především ţáci čtvrtých 

tříd, kteří se mohou zúčastnit turnaje i příští rok. Našim cílem tak bylo nasbírat hlavně cenné 

zkušenosti. 

Turnaj se hrál systémem kaţdý s kaţdým a do dalších bojů postupoval jen nejlepší celek. 

Kaţdé utkání se hrálo dvakrát sedm minut a výsledek tvořil součet vybitých hráčů 

během obou poločasů. O co nejlepší umístění jsme se utkali s druţstvy ze ZŠ Nový Jičín 

(Jubilejní, Komenského 66), ZŠ Hladké Ţivotice a ZŠ Šenov. 

Kromě poráţky od suverénního vítěze turnaje ZŠ Jubilejní, jsme s ostatními sehráli velmi 

vyrovnané zápasy. Se soupeřem ze ZŠ Komenského 66 jsme v prvním poločase remizovali. 

Druţstvo ZŠ Šenov nás v obou poločasech porazilo jen o dva vybité hráče. V posledním 

zápase jsme ZŠ Hladké Ţivotice v první půli dokázali porazit a prohráli jsme aţ v součtu obou 

poločasů. Vzhledem k tomu, ţe ostatní druţstva tvořili hlavně chlapci pátých tříd, má naše 

druţstvo velký příslib do příštího turnaje. V letošním ročníku jsme obsadili páté místo. Děkuji 

všem ţákům za reprezentaci školy a přeji jim mnoho dalších sportovních úspěchů. 

(Mgr. Tomáš Valentík) 



 

 

 

 Netradiční zimní radovánky 

V pondělí 27. 2. 2017 jsme byli se školní druţinou na hřišti a netradičně jsme si uţívali 

zimního období. Počasí bylo jako na jaře, a proto děti mohly závodit v běhu, cvičit na 

průlezkách, houpat se a jen tak dovádět. Uţívali jsme si krásného slunného odpoledne a uţ se 

těšíme na teplé jarní dny. 

 

 Vystoupení dětí školní druţiny na dětském maškarním plese 

V sobotu 25. 2. 2017 Sdruţení rodičů pořádalo „Dětský maškarní ples“. Po zahájení 

nastoupily děti školní druţiny se svým tanečním vystoupením. Předvedly nám taneční kreace 

na oblíbenou píseň a ty zvládly na jedničku. Sklidily velký úspěch, který byl oceněn 

potleskem a sladkou odměnou. Pořadatelé připravili bohatý program se zábavnými 

animovanými postavičkami. Děti si připravily originální masky, například vánoční stromeček 

s dárečkem, chobotnice, potápěč, ovečka a netradiční pavoučí maminka s miminkem. 

Program byl doprovázen bohatou tombolou. Děkujeme Sdruţení rodičů za příjemně strávené 

odpoledne. (za školní druţinu Katka Kocmichová) 

 

 Dramatický krouţek v Beskydském divadle 

Členové 

dramatického 

krouţku SMAJL při 

ZŠ Kunín se v pátek 

24.3.2017 poprvé 

účastnili Oblastní 

divadelní přehlídky 

„Podívaná“ v malém 

sále Beskydského 

divadla v Novém 

Jičíně. 

Předvedli tak svůj 

úspěšný „Příběh 

Aničky aneb Z 

pohádky do pohádky“ 

v opravdickém 

divadle. 

Přehlídky, jejímţ 

organizátorem byla 

ŠD při ZŠ Tyršova NJ, se zúčastnilo 8 dětských divadelních souborů z Nového Jičína, 

Kopřivnice, Frenštátu p.R. a Kunína. 

Všechna představení hodnotila odborná porota a ta nakonec do krajského kola nominovala 

divadelní soubor Fantazie z Nového Jičína. Mezi vystoupeními probíhaly pro účinkující také 

taneční, pohybové a improvizační dílny a velmi přínosné diskuse s porotou. 

Pro holky a kluky z „dramaťáku“ to byla obrovská zkušenost a inspirace, všichni si celý den 

náramně uţili a je príma, ţe na přehlídku chtějí jet i příští rok. 

Velké poděkování patří panu Čestmíru Hrdinovi z HPH SERVIS Kunín, který nám ochotně 

pomohl převézt kulisy. (Mgr. Iveta Csibová, principál divadla) 
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 Staré mobily do ZOO Ostrava 

  ZOO Ostrava a společnost REMA, která se zabývá recyklací mobilů, vytvořily společný 

projekt. Za kaţdý starý mobil věnuje firma Rema 10,-. Tyto peníze putují na podporu ochrany 

zvířat ve volné přírodě. Získané peníze jsou pouţity na vybavení stráţců kamerunské 

biosférické rezervace Dja. Zde ţijí sloni pralesní, gorily a vzácná zvířata, které ohroţují 

nájezdy pytláků. V současné době působí v rezervaci 60 stráţců, kteří potřebují spojovací 

techniku, stany, ale i kvalitní boty a oblečení. 

  K výrobě mobilů se pouţívají vzácné kovy, které se těţí ve Střední Africe a těţbou se 

poškozuje tamní ţivotní prostředí – od kácení stromů aţ po zamoření odpady a toxickými 

látkami. Například 4/5 světových zásob tantalu se nachází ve východním Kongu. Recyklací se 

tak sníţí poptávka po těţbě tantalu. 

  Dne 10. 1.2017 jsme předali v ZOO Ostrava 52 starých mobilů, které jste vy nasbírali, a tím 

přispěli k záchraně pralesů. Všem děkujeme a dáváme na vědomost, ţe staré mobily STÁLE 

SBÍRÁME. (Mgr. Pavlína Gráfová) 

 

 Gymnastika – krajské finále 

 
Letos jsme se poprvé zúčastnili gymnastické soutěţe dívek. Hned na úvod bych rád dívkám 

velmi poděkoval za jejich přístup k soutěţi. Samotnou přípravou a tréninkem totiţ strávily 

několik hodin svého volného času. 

Postup do krajského finále nebyl nikterak sloţitý. V našem okrese se přihlásilo málo druţstev 

a tak všechna postoupila automaticky. Krajské finále se uskutečnilo 29. března ve Frýdku-

Místku. Zde se svými výkony o nejlepší místa ucházelo přes 200 gymnastů a gymnastek, 

rozdělených do pěti věkových kategorií. Pro dívky naší kategorie byl vypsán trojboj 

čtyřčlenných druţstev – prostná, přeskok a hrazda. V kaţdé disciplíně se počítaly body tří 

nejlepších závodnic. Body ze všech disciplín poté tvořily výsledek celého druţstva. 

Naše druţstvo jsme měli sloţené především z děvčat, které se věnují cheerleadingu. Dívky se 

mezi vrstevníky, kteří se několik let věnují gymnastice, neztratily. Na prostných i na přeskoku 

podaly své maximum a jejich výkony byly srovnatelné s ostatními. Jediné slabší místo byla 

naše poslední disciplína – hrazda. Jelikoţ je 

gymnastika sportem kde rozhodují desetiny 

bodu, bylo to v konečném pořadí na výsledné 

známce znát. I přesto jsme v naší kategorii 

dokázali dosáhnout výborného výsledku. 

Obsadili jsme krásné čtvrté místo v krajském 

finále. Na bronzovou příčku jsme ztratili 2,1 

bodů. Dívkám gratuluji k pěknému umístění a 

přeji mnoho dalších sportovních úspěchů. Naši 

školu reprezentovaly: Černá Pavlína, Pavlíková 

Karolína (obě 9. ročník), Vavříková Kristýna, 

Kubrická Jana (obě 8. ročník). (Mgr. Tomáš 

Valentík) 

 

 Coolinaření se Zdravou 5 

 
Nadační fond Albert společně s organizací Zdravá 5 pořádá pro děti všech věkových 

kategoriích Coolinařskou soutěţ, do které se zapojili ţáci z deváté třídy. Motem této soutěţe 

je: „Udělej (si) radost jídlem“.   Zadání bylo jednoduché, připrav zdravou svačinku a obdaruj 



 

 

jí někoho ve svém okolí.  Ţáci se rozdělili do skupinek a vybírali velmi pečlivě recepty. 

Rozhodování o tom, co připraví, nebylo snadné.  

Dne 27.3. nastal den D. V hodině Člověk a zdraví si ţáci připravili svačinky pro děti ze dvou 

oddělení MŠ. Pro děti z Rybiček byli připraveni velmi chutní „Toustňáci“ a děti z Ţabiček si 

pochutnali na „Pandím potěšení“. Doufáme, ţe dětem svačinka chutnala.   

Tím ale naše kulinaření neskončilo. Jelikoţ 28.3. je Dnem učitelů, proto  si mohl i náš 

pedagogický sbor  pochutnat na zdravé svačince a to Hvězdné italské pomazánce . Tuto 

výbornou pomazánku jsme nemohli  ohodnotit jinak neţ-li  1*. 

Navíc nám v tomto dni přišla do školy popřát paní starostka s paní místostarostkou, tak se 

nám svačinka hodila i k jejich pohoštění. 

Tímto bych chtěla velmi poděkovat ţákům z deváté třídy, za jejich nasazení a chuť do práce.  

A také doufám, ţe z regionálního kola postoupíme do kola celostátního. Drţte nám palce.  

(Jana Omaníková) 

 

 McDonald cup – I. Kolo 

 

Ţáci páté a čtvrtých tříd se uţ dlouho těšili na svůj fotbalový turnaj. Moţnost změřit své síly 

dostali v úterý 11. dubna v Odrách. O dvě postupová místa se utkali se soupeři ze ZŠ Spálov, 

ZŠ Suchdol n. O., ZŠ Komenského Odry a ZŠ Pohořská Odry. Hrálo se systémem kaţdý 

s kaţdým jedenkrát šestnáct minut. 

Naše druţstvo bylo sloţeno především s ţáků čtvrtých tříd. Vyrovnat se tak soupeřům, kteří 

byli výškově, i výkonnostně vyspělejší bylo obtíţné. Dalším faktem bylo, ţe ne všichni naši 

ţáci hrají aktivně kopanou. Potvrdily se tak papírové předpoklady a po třech nevydařených 

zápasech jsme byli bez jediného bodu. Ţáci se však chtěli v posledním utkání pokusit 

o zlepšení dosavadního výkonu. Soupeře ze ZŠ Komenského se jim podařilo porazit a 

zvítězili 2:0. V turnaji tak obsadili čtvrté místo. Hned po skončení posledního zápasu ţáci 

začali plánovat přípravy na příští ročník a zlepšení letošního výsledku. (Mgr. Tomáš Valentík) 

 

 Street hockey – Velké finále 

 

Ve čtvrtek 20. dubna se naše druţstvo sloţené s ţáků 5. -7. ročníku vypravilo do Ostravy 

Dubiny na Velké finále ve street hockey (obdoba florbalu). Na tento finálový turnaj se nám 

podařilo probojovat uţ podruhé za sebou. Někteří ţáci tak věděli, jak bouřlivá atmosféra je 

bude čekat. Opět se zde sešlo nejlepších 64 týmů z Moravskoslezského a částečně 

Olomouckého kraje. Hrálo se vyřazovacím způsobem, dvakrát sedm minut na čtyřech hřištích 

současně. 

Letos jsme vstoupili do turnaje hned mezi prvními osmi týmy. Našim soupeřem byla 

ZŠ Jelínkova – Rýmařov. Začátek utkání nám vyšel na výbornou. Vstřelili jsme první branku 

celého turnaje a to hned v páté vteřině zápasu. Do poločasu bylo skóre vyrovnané 2:2. 

V druhém poločase jsme nedůrazně pokrývali soupeře a ten několika rychlými góly otočil 

zápas ve svůj prospěch. V utkání jsme tak podlehli 2:7. 

S turnajem jsme se sice rozloučili uţ v prvním kole, ale ohlušující atmosféra, drobné dárky od 

sponzorů, malé občerstvení a vstup na plochu jen s akreditační visačkou jsou věci, které 

rozhodně stály za to. Navíc jsme splnili loňské předsevzetí – probojovat se opět do Velkého 

finále. Proto jsme si na příští ročník vytyčili cíl postoupit alespoň mezi nejlepších 32 druţstev. 

(Mgr. Tomáš Valentík) 
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 Společná schůzka EKOtýmů MŠ a ZŠ 

 

V úterý 4.4.2017 proběhla první schůzka EKOtýmů. Prvním úkolem ekotýmu ze školky bylo 

nás najít pomocí trasy označené logem Tereza. Na konci této trasy bylo překvapení, které si 

připravil ekotým ze ZŠ. Převlékli jsme se totiţ do pohádkových postav a polekali děti z 

ekotýmu MŠ. Poté jsme se přesunuli do třídy, kde naším úkolem bylo probrat tři hlavní věci. 

První věc byla seznámit se, naší druhou věcí bylo domluvit se na spolupráci a třetí bylo 

naplánovat první společnou akci - pomalování zastávky U Kovárny. Taky jsme se domluvili 

na tom, ţe ekotým pomůţe při organizaci netradiční Pohádkové zahrady, která se bude konat 

na konci června 2017. První schůzka se nám jistě všem líbila a těšíme se na další setkání a 

spolupráci. (Za EKOtým Nela Raffaiová, 9. třída) 
 

 EKOtým na obecním úřadě  

 

6.4.2017 navštívil EKOtým ZŠ Kunín místní úřad. Sešel se zde s místostarostkou paní 

Kuběnovou v knihovně.  EKOtým si přišel vyřešit tři věci.  

1. Vyzvednou si peníze z projektu Sumatra. Bohuţel se výrobky pro zachránění deštného 

pralesa příliš neprodávaly, tak jsme vymysleli plán B, a to prodej výrobků na třídních 

schůzkách v ZŠ Kunín, které se budou konat 24.4.2017. A doprodej  na Pálení čarodějnic 

30.4.2017. Kaţdý výrobek stojí 20 Kč. Tak neváhejte a udělejte dobrý skutek pro dobrou věc.  

2. Pomoci umístit kontejnery na BIO odpad v obci Kunín. 

3. Dostat povolení od obce na 

pomalování zastávky U 

Kovárny. Jestli nám obecní 

Rada povolí náš nápad, tak 

bychom chtěli společně 

s Ekoškolkou a rodiči pomalovat 

i jiné zastávky např.: zastávka 

Zdravotní středisko, zastávka 

Mlékárna … Bohuţel se v této 

době pomalování jiných 

zastávek neuskuteční kvůli 

rekonstrukci cest a přemisťování 

některých zastávek. Ale někdy 

v budoucnu určitě ano. 

Spolupráce s obcí EKOtým 

velice baví a určitě se brzo zase 

navštíví.   

(Lucie Brišová  7. Třída) 
 

 Dopravní soutěţ mladých cyklistů – školní kolo 

 
Ve čtvrtek 20.4.2017 se konalo školní kolo 

dopravní soutěţe mladých cyklistů. Zúčastnili se 

ho ţáci od čtvrté do deváté třídy. Součástí byly 

testy z pravidel silničního provozu a jízda 

zručnosti. Bohuţel nám počasí vůbec nepřálo a 

museli jsme jízdy zručnosti neustále překládat. 

Ţáky 4. ročníku tyto jízdy teprve čekají. A kdo byl 

nejúspěšnější? 



 

 

5. třída – Denis Chmel a Matylda Madurová  

6. třída – Zuzana Šablaturová a Simona Randusová  

7. třída – Ondřej Dočkálek a Kristina Mičulková 

8. třída – Andrea Osičková a Simona Pokusiňská 

9. třída – Radim Sokol a Nela Raffaiová 

 

Zástupci jednotlivých kategorií se zúčastní ve středu 3.5.2017 v Novém Jičíně na dopravním 

hřišti ZŠ Dlouhá okrskového kola. Přejeme hodně štěstí! (Mgr. Jana Ţáková) 

 

 Čarodějné spaní ve škole 

 

Ve čtvrtek 27.4.2017  se některé třídy změnily. Místo lavic se na zemi rozprostřely spacáky a 

deky. Ţáci 1. stupně si mohli vyzkoušet, jak vypadá škola v noci. Konala se „Čarodějná noc 

ve škole“. V 17. hodin dorazilo do školy 83 „čarodějnic a 

čarodějů“. Byly pro ně nachystány různé hry a mohli si 

vyrobit krásné výrobky. Nechybělo ani vyhodnocení 

„nejoriginálnějších čarodějných kostýmů“. Ve škole se nám 

spalo „suprově“ a uţ se těšíme na další nocování. (Mgr. 

Jana Ţáková)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 ČSI a naše plány 

 

V posledním březnovém týdnu provedla v naší organizaci kontrolu Česká školní inspekce. 

Celý týden prověřovala jak je vedena povinná dokumentace, jaké jsou podmínky pro 

vzdělávání, jak je veden výchovně vzdělávací proces a jaké je celkové klima školy. Po týdnu 

prověřování ukončila tuto kontrolní činnost celá komise závěrečným hodnocením, na kterou 

jsme pozvali také paní starostku. Inspekce konstatovala, ţe jak v ZŠ, tak v MŠ a ŠD jsou 

velmi výborné podmínky pro vzdělávání, výchovně vzdělávací proces je veden příkladně a 

veškerá dokumentace školy je vedena v souladu se školským zákonem a prováděcími 

vyhláškami. Celkové klima školy bylo hodnoceno také velmi kladně. 

Jediné, co se inspekčnímu týmu nelíbilo, byla bezpečnostní situace před školou – velmi silný 

provoz před školou. O bezpečnostní situaci před školou víme, poţádali jsme paní starostku, 

aby situaci řešila – věc je zadána odborníkům, kteří mají navrhnout řešení.  

Dále se jim nelíbily podmínky pro vzdělávání ve třídě ţabiček, kříţení provozu MŠ a ZŠ. O 

této situaci také víme. Třída ţabiček vznikla na přechodnou dobu. Jak víte, v loňském roce 

jsme ji chtěli nejprve zrušit, ale po zápise do MŠ jsme ji zachovali a zcela naplnili kapacitu 
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MŠ. Jiţ v loňském roce jsme zde chtěli vrátit oddělení školní druţiny a celý prostor vybavit 

novým nábytkem, kobercem a vymalovat. Toto jsme odsunuli o rok, budeme tedy realizovat o 

letošních prázdninách. No, a zda tam bude oddělení MŠ nebo ŠD uvidíme po zápise do MŠ. 

Pokud bude kapacita MŠ opět plná, musíme se obrátit na zřizovatele a hledat nová řešení.  

Celé znění inspekční zprávy si můţete přečíst na našich www stránkách v sekci Dokumenty 

školy.  

 

 Zápis do 1. třídy 

 

V úterý 25.4.2017 se do naší školy sešli zájemci o vzdělávání v naší škole. K zápisu se 

dostavilo 22 dětí a 7 dětí podalo ţádost o doklad školní docházky. Do první třídy by tedy 

mělo nastoupit 15 ţáčků (přesně 15 deváťáků opustí letos naší školu). Zápis probíhal ve velmi 

klidné a pohodové atmosféře. Děti byly k zápisu velmi dobře připraveny, více nervózní byli 

jejich rodiče. Děti však podávaly velmi dobré výkony a tak s dárečky a rozzářenýma očima 

opouštěly budovu školy. 

V posledním měsíci se do naší školy pro příští školní rok přihlásily 2 děti, které se do Kunína 

stěhují a 8 dětí se k nám přihlásilo z vedlejších vesnic – z Hladkých Ţivotic a Mankovic, 

protoţe tam končí vzdělávání v 5. ročníku a na druhý stupeň děti musejí do jiné školy. Naše 

řady se zase trošku rozrostou, na všechny se těšíme v pondělí 4. září 2017. 
 

 Den Země 

  V pátek 21. 4. 2017 jsme oslavili Den Země. Všechny třídy absolvovaly vzdělávací program 

nadace Albert Zdravá 5. Jedná se o pět základních zásad zdravého stravování. Čtyři lektorky 

postupně zábavnou formou proškolily všechny třídy. Ţáci prvního stupně se seznámili se 

správným sloţením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným reţimem, zásadami hygieny a 

bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na jednotlivá témata plnili ţáci soutěţní 

úkoly a sbírali body pro svůj tým. Ze zeleniny vytvořili obrázky, které s chutí snědli. Na závěr 

si odnesli vysvědčení a dárečky Zdravé 5.   

  Ţáci druhého stupně připravovali studené party pohoštění. Dozvěděli se uţitečné informace 

o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučili se jednoduché triky ze studené kuchyně i 

zásady správného stolování. Občerstvení, které sami připravili v pěti skupinkách, navzájem 

ochutnali.  

Všechny potraviny zajistili lektoři programu Zdravá 5 nadace Albert a celá akce byla zdarma. 

  Náleţitě zdravě posilněni jsme pracovali na školní zahradě, která po dlouhé zimě 

potřebovala naši péči. Zároveň jsme vyráběli hmyzí hotel pro samotářský hmyz a pokračovali 

v přípravě sazenic na Květinkové dny. UNESCO vyhlásilo rok 2017 Rokem udrţitelného 

turismu a současně je i rokem baroka, proto kreslili někteří ţáci barokní stavby.  A naší 

nejbliţší barokní stavbou je zámek Kunín, proto zajímavých obrázků této budovy máme 

nejvíce.  

  Pouze nás mrzí, ţe se kvůli špatnému počasí neuskutečnila vycházka s myslivci po okolí 

Kunína se sběrem odpadků. Ale to určitě ještě stihneme v příjemnějších a teplejších dnech.  

(Mgr. Pavlína Gráfová) 

 

 Výtvarné soutěţe ve ŠD 

 
Děti ve školní druţině se zúčastňují i různých výtvarných soutěţí.  
V jedné z nich, pořádané hnutím Brontosaurus s názvem " Máme rádi přírodu" se Vilma 

Mohlerová umístila na 1. místě! V soutěţi „Obědy pro děti“ dostaly diplom Magdalena 

Mičulková a Julie Madurová za úspěšné ztvárnění tématu „Můj největší zázrak“. Na třetím 



 

 

místě se umístil Damian Widomski v soutěţi „Svět slova 2017“ a cenu poroty dostal Tobias 

Kraus. 

Všem moc gratulujeme a přejeme dětem hodně úspěchů i v dalších soutěţích. (vychovatelky 

ŠD) 

 

 Dopravní soutěţ 

Ve středu 3.5.2017 se vydali cyklisté 

z naší školy do Nového Jičína. Na 

dopravním hřišti ZŠ Dlouhá se 

konalo okrskové kolo dopravní 

soutěţe.  Po splnění všech úkolů, coţ 

byla jízda zručnosti, jízda na 

dopravním hřišti podle pravidel 

silničního provozu a testové otázky 

z pravidel silničního provozu, se 

zástupci obou kategorií umístili         

na 4. místě. A kdo naši školu 

reprezentoval? V 1. kategorii to byli 

ţáci 5. a 6. třídy Matylda Madurová, 

Lucka Krejčiříková, Denis Chmel a 

Petr Hub a ve 2. kategorii (ţáci 7. – 

9. třídy) Terka Pokludová, Andrejka Osičková, Jirka Navrátil a Ondra Dočkálek. 

Blahopřejeme! (Mgr. Jana Ţáková) 

 

 Hasiči ve ŠD 

V pondělí 22. 5. 2017 

nás ve školní druţině 

navštívili profesionální 

hasiči z Nového Jičína. 

Předvedli nám ukázky 

své práce, včetně 

techniky a hasičské 

výstroje. Děti měly 

moţnost si prohlédnout 

vnitřní vybavení aut.  

Seznámili nás s náplní 

své práce, při které se 

často dostávají do 

nebezpečných situací. 

Rádi odpověděli na 

zajímavé otázky dětí. 

Děkujeme za zábavné a 

poučné odpoledne a těšíme se na příště. (vychovatelky ŠD) 
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 HMYZÍ HOTEL 

Jednoho krásného dne přiletěla do ZŠ Kunín beruška a 

oznámila: „Vyhlašuji soutěţ o nejlepší a 

nejoriginálnější hmyzí hotel“. Takto to samozřejmě 

nebylo, soutěţ vyhlašovala ZOO Ostrava, a výhra byla 

volná vstupenka do ZOO. Tématu se ujala naše skvělá 

paní učitelka Petra Doleţelová a začali jsme stavět 

hmyzí hotel. No, takhle jednoduše ne, ale i tak jsme to 

s tričkem od barvy, která nejde vyprat, a s dlouhou 

nemocí paní učitelky zvládli. Dnes uţ náš hmyzí hotel 

stojí na školní zahradě a našim beruškám, broučkům a 

housenkám se zde určitě líbí. Děkujeme tedy všem, co 

se na stavbě hotelu podíleli. A společně s naší paní 

učitelkou a našimi spoluţáky: Jirkou Navrátilem, 

Davidem Kocurkem, Radkem Kučerou, Luckou 

Vlkovou, Luckou Pallovou, Aďou Černou, Simčou 

Randusovou, Zuzkou Šablaturovou a s námi dvěma 

(Zuzka Jalůvková, Naty Kozúbková) 

doufáme, ţe vyhrajeme a uţijeme si 

zaslouţenou odměnu. (Zuzka 

Jalůvková, Naty Kozúbková) 

 

 

 

 

 

 Jízda na koloběţkách ve ŠD 

V úterý 16. 5. 2017 jsme si ve školní druţině vyzkoušeli jízdu na koloběţkách. Za školou na 

zahradě byla nachystaná překáţková dráha, jejímţ projetím mohly děti získat zručnost 

v dopravní jízdě. Chybiček jsme se nevyvarovali, proto se těšíme na další jízdy. 

 

 Miniházená – III.kolo 

 

V pátek 12. května se ţáci 4. a 5. ročníku konečně dočkali jarní části ligy v miniházené. To se 

jiţ tradičně odehrálo v Novém Jičíně. V třetím kole jsme se utkali se ZŠ Mořkov, ZŠ Starý 

Jičín, ZŠ Veřovice a ZŠ Záhuní Frenštát p. R. 

Hned na úvod jsme sehráli nejnapínavější duel proti ZŠ Starý Jičín. Do začátku druhého 

poločasu jsme vstupovali s remízou. V koncovce zápasu jsme však soupeři nestačili a prohráli 

jsme 6:8. Další dva zápasy jsme odehráli s vyrovnanou bilancí – jedna prohra (ZŠ Mořkov) a 

jedna výhra (ZŠ Záhuní). 

Tímto i ve třetím kole o našem konečném pořadí rozhodoval poslední zápas. Soupeře ze ZŠ 

Veřovice jsme sice na podzim porazili 12:3, ale dnes bylo vše jinak. Měli jsme sice více 

ze hry, ale brankář soupeře nám nedovolil skórovat. Skóre tak bylo dlouho velmi vyrovnané. 



 

 

Aţ v samém závěru zápasu jsme vstřelili několik rychlých branek a soupeř kapituloval. 

V utkání jsme zvítězili 8:4 a odváţíme jiţ tradiční třetí místo (v obou předchozích kolech 

jsme skončili třetí). Děkuji ţákům za jejich výkony a přeji mnoho úspěchu do posledního 

kola, které se uskuteční v pátek 26. května. (Mgr. Tomáš Valentík) 

 

 Štafetový pohár – okresní kolo 

 

Počasí se konečně trochu umoudřilo a ve čtvrtek 11. května se mohlo uskutečnit odloţené 

okresní kolo štafetového poháru. Naši ţáci prvního stupně přijeli do Nového Jičína porovnat 

své běţecké dovednosti. Pro většinu z nich to byla první reprezentace školy vůbec. Někteří 

měli obavy, jiní byli nervózní, ale všichni se na závod moc těšili. Soutěţilo se ve třech dílčích 

štafetách a ty pak tvořily celkový výsledek druţstva. Jednalo se o štafety: 8x100m – ţáci 2.-3. 

třídy, 8x100m – ţáci 4.-5. třídy a smíšená štafeta 8x200m ţáci – 2.-5. třídy. 

Naši nejmladší ţáci (2.-3. třída) dokázali svůj rozběh vyhrát, z čehoţ měli velkou radost. 

Štafeta starších ţáků (4.-5. třída) obsadila ve svém rozběhu třetí místo stejně jako naše 

smíšená štafeta. V součtu všech zúčastněných štafet jsme obsadili jedenácté místo. 

Za zmínku však stojí výsledek našich nejmladších ţáků. V součtu časů obsadili krásné třetí 

místo a ze svého prvního atletického závodu si přiváţí bronzové medaile! Všem našim ţákům 

děkuji za reprezentaci školy a přeji mnoho dalších sportovních úspěchů. (Mgr. Tomáš 

Valentík) 
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 Májové vystoupení dětí 

Dne 19.5.2017 se zdi základní 

školy v Kuníně rozezvučely 

nádhernými  tóny rozličných 

nástrojů a hlasů. Ţáci a ţákyně 

v reţii paní učitelky Jany 

Ţákové a paní učitelky Anety 

Baďurové předvedli, jak krásně 

ovládají například hru na flétnu, 

na klavír, na kytaru či na housle. 

Vystoupení bylo navíc 

obohaceno o muzikálové písně, 

které si v letošním roce připravil 

dívčí pěvecký sbor. Všichni ţáci 

podali vynikající výkon, který 

byl oceněn nadšeným potleskem 

diváků. Všem účinkujícím patří 

veliké díky. (Mgr. Aneta Baďurová) 

 

 Květinkový den ve škole 

 

Ve středu a ve čtvrtek 10. – 11. května proběhl na naší škole Květinkový den. Na prodej byly 

sazenice všeho druhu. Jsme rádi, ţe se tento den stal jiţ tradicí.  

Děti si vypěstovaly sazenice květin, které vysadily v okolí školy. Uţ se těšíme, aţ nám 

záhonky rozkvetou nádhernými barevnými květy.  

Děkujeme všem, kteří si nějakou tu sazeničku zakoupili a tím přispěli do naší „školní 

kasičky“. Příští rok se na Vás opět těšíme. (Mgr. Jana Ţáková) 

 Zahradní slavnost - dětský den  

V úterý 30. 5. 2017 probíhal po celý den ve škole branný a zároveň dětský den. Odpoledne 

byl na školní zahradě pro děti připraven zábavný program s Pepínem Prckem, jehoţ součástí 

byly soutěţe, tanečky, výborná cukrová vata a vytvarovaný balónek dle přání. Program 

pokračoval vystoupením tanečního krouţku, kde nám děvčata předvedla své pohybové 

schopnosti. Také ţáci naší školní druţiny se mohli předvést se svými kreacemi. Pro děti 

a rodiče byly připravené sportovní aktivity a občerstvení s opékáním špekáčků. Počasí nám 

přálo a akce měla veliký úspěch. Tímto děkujeme SRPŠ a pedagogickému sboru za pomoc. 

Těšíme se na další shledání. Vychovatelky ŠD. 

 

 Beseda s pamětníkem holocaustu 

Dne 23.6.2017 se na naší škole uskutečnila beseda s panem Michalem Salomonovičem, který 

ţákům pomocí svých záţitků zprostředkovat jedinečný pohled na „ţivot s hvězdou“. Posuďte 

sami, jak na ţáky 7., 8. a 9. ročníku jeho vyprávění zapůsobilo. Mgr. Aneta Baďurová 

„Bylo to úplně super se s někým takovým setkat, i kdyţ se mi chvílemi chtělo i brečet. Dalo 

mi to do ţivota to, ţe jsem si uvědomila, ţe mám toho fakt hodně, a jsem vděčná za to, co 

mám, a uţ vím, ţe bych někomu měla taky pomáhat a dělat radost.“ 

„Líbilo se mi to, protoţe jsem se mnohé dozvěděl. Mám rád taková vyprávění… Dalo mi to 

znalosti, které bych se moţná ani nedozvěděl.“ 



 

 

 „2. světová válka mě hodně zajímá a dějepis miluji, bylo zajímavé slyšet příběh někoho, kdo 

to proţil a jeho pocity… Vědomí, jak se lidé k sobě navzájem chovali, a váţit si dětství a věcí, 

které máme. Také to, ţe si dějiny vytváříme sami, a nedělat stejné chyby v budoucnu.“ 

„Měl jsem nepříjemný pocit z toho, jak můţe tohle člověk člověku udělat… poučení do 

ţivota.“ 

„Ano, moc se mi to líbilo – hlavně proto, ţe jsem se mohla setkat s člověkem, jenţ byl 

opravdu v koncentračním táboře… Hodně jsem si uvědomila a jsem ráda, ţe uţ konečně vím, 

jaké hrůzy se děly v období holocaustu, a jsem moc ráda za dobu, jaká je dnes.“ 

 „Líbilo, protoţe ten pán byl ochotný nám vyprávět o tom, co zaţil za 2. světové války… Dalo 

mi to poučení, ţe lidé mají ţít v míru a nesoudit ostatní podle vzhledu a zvyků.“ 

„Setkání s pamětníkem holocaustu se mi velice líbilo, protoţe jsem se dozvěděla nejenom 

fakta a čísla z dějepisu, ale i jeho dojmy, záţitky, smutné nebo veselé chvíle… jsem velice 

ráda, ţe jsem se mohla s někým takovým setkat. Znamená to pro mě hodně, protoţe si tím 

uvědomuji, jak to bylo strašné a jaké máme štěstí, ţe ţijeme v této době. Děkuji moc.“ 

 

 Kreslení na chodníky 

V úterý 6. 6. 2017 jsme byli se školní druţinou na „Výletišti“ kreslit na chodníky. Děti měly 

za úkol malovat obrázky na téma „Vysněné prázdniny“, kde se mohla projevit jejich fantazie. 

Kresby byly originální a veselé, kreslené barevnými křídami. Všechny děti si zaslouţily 

sladkou odměnu „nanuk“ od obecního úřadu, který se s námi do této akce zapojil. Děkujeme a 

těšíme se na další rok. Vychovatelky ŠD 

 

 Loutkové divadélko 

Ţáci 1. a 2. třídy, Davídek Martinát, Adámek Jalůvka, Simonka Mlčochová, Adámek 

Navrátil, Aneţka Pisařovicová, Verunka Sedlářová, Karolínka Vavříková, Světlanka 

Vybíralová a Nicolka Widomski, v letošním školním roce navštěvovali krouţek Loutkové 

divadélko. Učili se vést loutky, pečlivě vyslovovat a modulovat hlas, ale také hudebně i 

rytmicky doprovodit hraný text. V prosinci předvedli veřejnosti stínové divadlo s vánoční 

tématikou, v červnu pak sehráli pro mateřskou školku, školní druţinu, rodiče a sourozence 

loutkovou pohádku s názvem „Jak opravdový princ hledal opravdovou princeznu“. Obě 

představení se malým hercům velmi vydařila a odnášeli si od obecenstva velký potlesk, slova 

chvály a úsměv na rtech. Mgr. Alena Piecková      

 

 Pasování na čtenáře 

Stalo se jiţ tradicí, ţe v projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Uţ jsem čtenář“ ve 

spolupráci s Obecní knihovnou v Kuníně, jsou prvňáčci na konci školního roku pasováni na 

čtenáře. 

V pátek 9.6.2017 nás proto v 1. třídě navštívila místostarostka paní Kuběnová, rytíř Lukáš 

Klučka, královna Evička Gajdošová a král Tobiáš Baroš. 

Děti předvedly své čtenářské umění, které si během roku osvojily, sloţily čtenářský slib a 

potom byly jednotlivě rytířským mečem pasovány na opravdické čtenáře. 

Dostaly šerpu „Uţ jsem čtenář“, sladkost, průkazku do obecní knihovny a kníţku Martina 

Šinkovského „Lapálie v Lampálii“. 

Neobyčejný záţitek jistě děti inspiroval nejen k přečtení darované kníţky, ale také k lásce ke 

čtení, která je můţe naplňovat a obohacovat celý jejich další ţivot. Mgr. Iveta Csibová, 

učitelka I. třídy. 
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 Tvoření výzdoby do ordinace k dětskému lékaři 

Děti z III. oddělení školní druţiny vytvářely výzdobu do oken. Téma tvorby bylo letní roční 

období. Děti vymyslely barevná zvířátka a květy, které teď zdobí okna ordinace. Obrázky 

jsme osobně předali a udělali velkou radost. Lucie Štanclová, vychovatelka ŠD 

 

 Vycházka do obory 

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 jsme měli moţnost podívat se a projít oborou s panem Šimkem 

(myslivcem). Při vycházce jsme pozorovali přírodu okolo nás, sledovali stopy zvířat a 

poslouchali výklad našeho průvodce. Děti se zapojovaly do rozhovoru a měly mnoho otázek. 

Kdyţ jsme byli potichu, viděli jsme na chvíli i divokou zvěř (daňky, zajíce), pulce a káně. 

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Šimkovi za jeho čas, který nám během vycházky 

věnoval. Těšíme se na další spolupráci. Kateřina Kocmichová, vedoucí vychovatelka ŠD 

 

 Vystoupení dramatického krouţku SMAJL  

V úterý 27.6. a ve středu 28.6.2017 si opět po půl roce pro vás dramatický krouţek SMAJL 

připravil představení s názvem MIXERSHOW. Holky a kluci z krouţku neměli moc času na 

připravení dlouhého představení, protoţe v březnu vystupovali v Beskydském divadle. Ale 

nakonec stihli připravit hru i sami napsat scénář … a vznikla z toho MIXERSHOW- je to 

příběh o tom, ţe tři kamarádky našly tajnou místnost v ZŠ Kunín, ve které objevily 

MIXERSTROJ, který přehrával úryvky z filmů a pohádek- Ledové království, Pán prstenů, 

Harry Potter, Titanic a Slunce, seno a pár facek. U Titanicu byli všichni dojatí, ale Slunce, 

seno všechny zase rozesmálo. Holky poté zjistily, ţe ta místnost je tu od roku 1985 a slouţila 



 

 

jako divadelní místnost pro bývalý dramatický krouţek Rockerů. Holky po zjištění hned 

napadlo, ţe tu místnost vyuţijí pro dramatický krouţek SMAJL.  

Všichni byli z představení nadšení a uţ se nemůţou dočkat na další bláznivou hru. ☺ Lucie 

Brišová, 7.ročník 

Musím říci, tedy napsat, ţe herci a herečky z „dramaťáku“ jsou opravdu úţasní, jsou schopni 

improvizovat, psát vlastní scénáře, dělají jako osobnosti obrovský pokrok a co je hlavní, 

spontánně rozdávají radost ostatním. Skvělé! 

Chci zmínit ještě další velký úspěch a vyjádřit dík. 

Z iniciativy rodičů dětí dramatického krouţku paní Horňáčkové a pana Dočkálka vzešla 

myšlenka zakoupit do školy ozvučení, aby naše divadelní představení mohla probíhat třeba 

v tělocvičně nebo před školou. Dali se tedy do shánění peněz. A podařilo se něco opravdu 

neuvěřitelného. Sponzorské dary rodičů dětí dramatického krouţku, organizací a podnikatelů 

v Kuníně nakonec dosáhly částky 42 800,- Kč! 

Základní škola doplatila necelých 51 000,- Kč a zakoupila soustavu ozvučení, včetně 

vytouţených portů. 

Všem, kteří přispěli, patří opravdu velký dík. Toto moderní zařízení nebude slouţit jen 

dramatickému krouţku, ale vyuţije ho i škola na různé akce, soutěţe a prezentace.  

Takţe se můţeme těšit, ţe začátek školního roku a další divadlo bude s „profi“ ozvučením! 

Ještě jednou děkuji všem zúčastněným. Iveta Csibová, vedoucí dramatického krouţku při ZŠ 

Kunín. 

 

 Školní výlet 5. ročníku do Prahy  

Na konci školního roku vyrazili ţáci 5. třídy na školní výlet do Prahy. Navštívili mnoho 

památek, seznámili se s provozem letiště a nejvíce se jim líbila Křiţíkova fontána. A jak si 

výlet uţili? Posuďte sami z fotografií na www.zskunin.cz  Mgr. Jana Ţáková, třídní učitelka  

 

 

 

 

http://www.zskunin.cz/
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 Setkání ekoškol v Kuníně 

Naše ekoškola spolupracuje i s jinými ekoškolami, a to se Štramberkem  a Lichnovem. 

Naše ekotýmy se pravidelně 

navštěvují, vyměňují si 

zkušenosti v ekologických 

aktivitách a také se vzájemně 

inspirují. 

V úterý 27.6. 2017 se u nás 

uskutečnilo první společné 

setkání těchto tří ekoškol – Kunín 

+ Štramberk + Lichnov. Poţádali 

jsme proto pana Novosada, aby 

se stal tento den naším 

průvodcem za „krásami Kunína.“ 

Navštívili jsme zámek v Kuníně, 

zhlédli sbírku hornin a minerálů, 

zámeckou zahradu se vzácnými 

stromy, kunínský hřbitov se 

starobylou hrobkou a prošli 

překrásnou oboru. 

Pan Novosad nás velice poutavým způsobem seznámil s historií a stavbami naší obce, 

geologií, unikátní faunou a flórou, vnímali jsme ráz okolní krajiny s výhledy, viděli jsme 

vyschlé koryto řeky Odry, hraniční kámen, vstup do kunínského podzemí a mnoho dalších 

překrásných jevů našeho regionu. 

Panu Novosadovi patří velký dík za to, ţe nám předal své znalosti a zkušenosti, a tak obohatil 

nás všechny, kteří se snaţí přírodu vnímat a chtějí být pro ni uţiteční. 

Setkání ekoškol se, myslím, vydařilo, pro všechny bylo přínosem a hlavně -  strávili jsme 

pěkný den v přírodě! Mgr. Iveta Csibová, koordinátorka ekoškoly Kunín. 

 

 PŘEDŠKOLÁCI NA EXKURZI V UAXu! 

 

Ve čtvrtek 15.6. měli naši předškoláci příleţitost zúčastnit se exkurze v UAXu v Bernarticích. 

UAX! je firma, která se specializuje na výrobu oblečení a doplňků s originálními potisky. Na 

exkurzi jsme se moc těšili, protoţe nám bylo slíbeno, ţe uvidíme, jak se trička přímo vyrábí. 

Hned po příjezdu na místo naši pozornost připoutali dva čápi s třemi mláďaty hnízdící na 

komíně budovy UAXu a uţ jsme tušili, ţe exkurze bude stát za to. Uvnitř jsme si prohlédli 

prodejnu a pokračovali jsme dál – do místností, kde se trička a různé doplňky vyrábí. Viděli 

jsme, jak a čím se látka na trička stříhá a jak se trička šijí. Mohli jsme si také vyzkoušet 

přicvaknout kovové zapínání na látku pomocí speciálního přístroje. Na závěr exkurze jsme si 

mohli sami otisknout potisk na látkový pytlíček, který nám byl poté věnován. Exkurze byla 

velmi zajímavá, děkujeme firmě UAX! Učitelky MŠ. 

 

 Pohádkové pokusy 

 

Ve čtvrtek 29. 6. 2017 se uskutečnila akce Pohádkové pokusy. Na přípravě a průběhu se 

podílely Ekotýmy MŠ a ZŠ a další pedagogové školy, členové Dramatického krouţku a 

členové Sdruţení rodičů školy. Připraveny byly jednoduché pokusy, které mohly děti 

pozorovat nebo si přímo vyzkoušet, odměny a občerstvení. Na poslední chvíli musela být 

akce přesunuta do prostor školy pro silný vítr a hrozbu bouřky. Pokusy, které se děti naučily 



 

 

na akci, si opakovaně zkoušely další den ve školce a vše uţ zvládaly samy, bez pomoci 

dospělých. Akce byla oslavou získání titulu Ekoškola pro MŠ. Renáta Šťastná, koordinátor 

Ekoškoly pro MŠ 

 
 

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola je zapojená do Mezinárodního projektu GLOBE, v rámci kterého provádí monitoring 

ţivotního prostředí a do mezinárodního programu EKOLOGICKÁ ŠKOLA. 

Dále je škola zapojena do celonárodního projektu Zdravé zuby a je proškolena učitelka 

v projektu Normální je nekouřit.  

Dále škola získala dotaci v rámci projektu Šablony 2017 peníze na asistenty školy, na 

vzdělávání pedagogických pracovníků a na práci pedagogů s dětmi. 

Sedm pedagogů je zapojeno do dlouhodobého projektu KVIC na podporu vzdělávání PP. 

Pracovníci procházejí osobnostní výchovou, komunikační výchovou, profesními 

kompetencemi a budou připraveni pro poskytnutí kolegiální podpory ve škole.  

Základní škola je zapojena do projektu MAP OP VVV, do projektu Rodiče vítáni a do 

mezinárodního projektu E Twinnig. 

Škola je zapojena do programu Obědy pro děti společnosti Women for Women, díky níţ bylo 

9 dětí podpořeno v bezplatném stravování.  

 

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního 

učení 
 

Škola není zapojena do DV CU, vyuţívá však celoţivotního učení pro své pedagogy.  

 

14. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
 
Projekty: 

 

1. Šablony 2017 – projekt zaměřený na práci s dětmi, vzdělávání PP 

2. Cesta – projekt pro vzdělávání PP z MŠ a ZŠ (celkem 7 podpořených osob) 

 

Název  Reg. číslo Rozpočet Spolu

účast 

Organizace Přímá 

podpora 

Ukončení  

Šablony 

2017 

CZ.02.3.68/0.0/0.0./16_

022/0005196 

1 017 904 Ne MŠMT Ne 31.7.2019 

Cesta CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_ 

010/0000569 

---------- Ne KVIC Ano 31.12.2020 
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15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Ve škole nepracuje odborová organizace, ani jiná organizace zaměstnavatelů. 

Spolupracující organizace:  

 

Obecní úřad 

Sdruţení rodičů, Rada školy 

ČČK, ČZS, Myslivecké sdruţení, TJ Sokol, správce obory, správce zámku…. 

PPP Nový Jičín 

SPC Nový Jičín a Ostrava 

Speciální škola pro zrakově postiţené v Ostravě 

Sociální odbor Nový Jičín 

Mateřská škola Kunín  

Hasičský záchranný sbor 

Policie ČR, Městská policie Nový Jičín 

 

 

 

V Kuníně 10.10.2017 

Mgr. Ivana Machýčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Školní druţina při ZŠ a MŠ Kunín 
 

Název zařízení: Školní druţina při ZŠ a MŠ Kunín 

 

Školní druţina má zpracován svůj školní vzdělávací program, který je přílohou ŠVP Škola 

s rozhledem. Ve školní druţině pracuje na plný úvazek vychovatelka Kateřina Kocmichová, 

na 73,3 % Mgr. Zdeňka Veselá a na 43,33 % úvazku Lucie Štanclová. Stav školní druţiny 

k 30. 6. 2017 je 76 dětí. 

 

 

Počet oddělení 

                                                    

Počet dětí 

 

Průměr na oddělení 

           3      76             25,33              

 

Pedagogičtí pracovníci ve ŠD 

 

Počet 

pracovníků 

Kvalifikace Velikost úvazku Délka praxe 

           3  Vychovatelky 

Učitelka 1.stupně 

              2,17           1 - 19 

 

Školní druţinu navštěvují ţáci 1. – 5. ročníku  

 

                        I. oddělení II. oddělení III. oddělení  

počet 

děvčat 

počet 

chlapců 

počet  

děvčat 

počet 

chlapců 

počet 

děvčat 

počet 

chlapců 

celkem 

1.třída 2 3 3 11 0 0 19 

2.třída 5 5 10 3 0 0 23 

3.třída 6 4 0 0 5 4 19 

4.třída 0 0 0 0 9 3 12 

5.třída 0 0 0 0 1 2   3 

celkem 13 12 13 14 15 9 76 

Příleţitostné akce ŠD 2016/2017 
 

(I.oddělení Mgr. Zdeňka Veselá, II.oddělení Kateřina Kocmichová, III.oddělení Lucie Štancová) 

 

Datum Činnost Oddělení 
Počet 

ţáků 

  9. 9. 2016 Zahájení celoroční soutěţe „Detektiv“ I.a II. oddělení 48 

  20.9.2016 Beseda „Ekotým“ – třídění odpadů,s Mgr.Csibovou I.,II.a III.odd. 53 

18.10.2016 Návštěva místní knihovny I.a III.oddělení 41 

19.10.2016 Exkurze do místní moštárny I.,II.a III.odd. 57 

31.10.2016 Halloweenské tvoření rodičů s dětmi-školní akce I.,II.a III.odd. 51 

31.10.-listopad Ukončení soutěţe „Sběr kaštanů a ţaludů“ I., II.a III.odd. 47 

29.11.2016 Zdobení stromku před školou I., II.a III.odd. 61 

19.12.2016 Vystoupení loutkového divadélka I., II.a III.odd. 53 

21.12.2016 Vánoce ve školní druţině I., II.a III.odd. 55 

  9. 1. 2017 Radovánky na sněhu I., II.a III.odd. 56 

19. 1. 2017 Módní přehlídka v ŠD I., II.a III.odd. 51 
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25. 1. 2017 Recitační soutěţ I., II.a III.odd. 62 

22. 2. 2017 Vystoupení A. Dudka I., II.a III.odd. 56 

27. 2. 2017 Netradiční zimní radovánky I.a III.oddělení 36 

Únor a březen Karaoke v ŠD I., II.a III.odd. 57 

28. 3. 2017 Návštěva obecní knihovny I., II.a III.odd. 59 

  5. 4. 2017 Vycházka s Morenou I., II.a III.odd. 61 

27.- 28.4.2017 Čarodějnické spaní ve škole + první stupeň I., II.a III.odd. 69 

16. 5. 2017 Závody na koleběţkách I., II.a III.odd. 49 

18. 5. 2017 Závodivé hry na hřišti II.oddělení 21 

22. 5. 2017 Hasiči v ŠD I., II.a III.odd. 57 

30. 5. 2017 Zahradní slavnost – Den dětí I., II.a III.odd. 63 

  6. 6. 2017 Kreslení na chodníky I., II.a III.odd. 58 

  8. 6. 2017 Vycházka do obory I., II.a III.odd. 32 

13.a 14.6.2017 Vycházka na zmrzlinu I., II.a III.odd. 56 

26. 6. 2017 Vystoupení loutkového divadélka I., II.a III.odd. 48 

 

Během školního roku se změnil počet ţáků a také poměr děvčat a chlapců. 

 

Ţáci ŠD navštěvují krouţky a předměty ve škole: 

Hru na flétnu, hru a klavír, kytaru a nauku, počítače, náboţenství, keramiku, loutkové divadélko, výtvarný 

krouţek, taneční krouţek, gymnastika, florbal, pletení z papíru a dramatický krouţek. 

 

Při školní druţině: 

Dovedné ruce a sportovní krouţek. 

 

Závěrečné zhodnocení: 

 

Ţáci ŠD jsou aktivní, učí se spolupracovat mezi sebou při kolektivních činností. Zúčastňují se společných 

akcí – soutěţí, besed, turnajů, vycházek a pracují jednotlivě i ve skupinkách. Velký zájem mají o 

venkovní pohybové hry na školním hřišti a na zahradě za školou vyuţívají zahradní prvky. Začínají se 

projevovat kamarádské vztahy a starší ţáci pomáhají mladším. Největším úspěchem byla akce 

„Čarodějnické odpoledne se spaním v ZŠ“, kde si děti zasoutěţily, pořádně zatancovaly a tvořily. Další 

velkou akcí byla „Zahradní slavnost“, při které si děti uţívaly vystoupení „Pepína Prcka“. Také se jim 

líbila „Vycházka do obory“, kde pozorovaly okolní přírodu a zvěř. Na závěr školního roku se spolupráce 

dětí změnila na přátelství. 

 

Na konci školního roku ţáci i rodiče vyplňovali dotazníky, ze kterých vyplynulo, ţe s programem školní 

druţiny byli spokojeni. Provozní doba ŠD většině rodičů vyhovuje. Vybavení her a hraček v jednotlivých 

odděleních se postupně během školního roku doplnilo. 

 

Poplatek za ŠD činil 100,-Kč měsíčně. 

 

Provoz školní druţiny byl zajištěn také o vedlejších prázdninách. 

 

V příštím školním roce předpokládáme podle předběţných přihlášek otevření tří oddělení ŠD. Počet dětí 

bude upřesněn podle zájmu rodičů.  

 

 

V Kuníně  30. 6. 2017 

 

 Kateřina Kocmichová, vychovatelka školní druţiny 

 

 



 

 

17. Školní jídelna při ZŠ a MŠ Kunín 
 

K 1.9.2016  bylo zapsáno v ZŠ strávníků:  

    

MŠ                  40 

1.ročník           19  

2.ročník           26 

3.ročník           23 

4.ročník           30 

5.ročník           20 

6.ročník           21 

7.ročník           10 

8.ročník           14 

9.ročník           13 

zaměstnanci     26 

cizí strávníci      8 

 

Do akce “Školní mléko” dotované státem se zapojili ţáci 1. – 9. ročníku. Pololetně se počet 

odebírajících měnil: 1. pololetí -  61 ţáků, 2. pololetí -  60ţáků. Mléko dostávali 2x týdně. 

Dále školní jídelna zajišťovala pitný reţim pro ţáky 1.- 9. ročníku a pro děti ve školní druţině 

a děti v MŠ v podobě čaje, dţusu nebo pitné vody. 

Pro děti byly zakupovány třikrát týdně svačinky. Jednalo se o pekařské výrobky z pekárny 

STAROJICKO a.s. Nový Jičín. Svačinky odebíralo v období: září – leden 49 ţáků. Únor – 

červen 47 ţáků. 

V období září 2016 – červen 2017 se základní škola zapojila do akce „Ovoce do škol“ pro 1.- 

5. ročníky – 130 dětí. Tato akce je hrazená z fondů EU a dotována státem. Pro naši školu ji  

zajišťuje firma OVOCENTRUM Valašské Meziříčí. 

 

V I. pololetí ( do 31.12.2016) pracovaly ve školní kuchyni dvě kuchařky - Malčíková 

Dagmar, Brišová Naděţda, obě na 100% úvazku, vedoucí ŠJ  Lenka Šislerová  na 50% a 

pomocná síla v kuchyni Hritzová Petra na 50% a také jako pracovnice provozu v MŠ do 

úvazku. Od 1.1.2017 pracovaly v kuchyni dvě kuchařky – Malčíková Dagmar a Glogarová 

Anna, obě na 100% úvazku, vedoucí ŠJ Šislerová Lenka na 50% úvazku a pomocná síla 

v kuchyni Brišová Naděţda na 50%  a také jako pracovnice provozu MŠ do úvazku. 

Školní jídelna v ZŠ vaří také pro oddělení mateřské školy, kde je umístěna výdejna stravy. 

Zde pracuje Ludmila Bělunková na plný pracovní úvazek. 

 

K 1.9.2016 bylo v MŠ zapsáno  49 dětí a 7 zaměstnanců. 

Ve školní kuchyni MŠ pracuje paní Lenka Omaníková na celý úvazek, vedoucí ŠJ Lenka 

Šislerová  na  50% úvazek. 

Kuchyň zajišťuje dětem pitný reţim kaţdý den vařením čaje, nabízíme dţusy, minerálky nebo 

pitnou vodu. 

 

Lenka Šislerová, vedoucí školní jídelny 
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18. Mateřská škola 
 

1. Charakteristika školy 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín,  

příspěvková organizace, zařízení Mateřská škola 

 

Třídy:   2 třídy v účelové budově MŠ, 1 třída v budově ZŠ, 1 třída v prostorách OÚ 

Sídlo školy:  742 53 Kunín 346, okres Nový Jičín 

Zřizovatel:  Obec Kunín  

IZO:   600 137 635 

IČO:   709 875  13 

Právní forma:  příspěvková organizace 

Kontakt: 556 749 325 

  www.zskunin.cz 

  stastna.renat@zskunin.cz 

 

2. Zaměření školy  

Ve školním roce 2016/2017 jsme pracovaly podle Školního vzdělávacího programu 

„Barevná školka“. Byl vypracován podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. 

Na základě ŠVP byly rozpracovávány integrované bloky do týdenních tematických plánů. 

Inovace programu spočívala v jiném systému tvorby tematických bloků (podle sloves, 

přídavných jmen, problémových otázek) a předcházelo jí roční úspěšné ověřování. Témata 

a systém plánování byl oceněn ČŠI jako nevšední a zajímavý a byl vysloven návrh na jeho 

prezentování dalším MŠ v rámci DVPP.  

  

 Zaměření školy vyjadřuje myšlenku, vizi školy:  

„Tak, jako je nekonečný počet barev a jejich odstínů, tak je kolem nás množství dětí 

s různými povahami, mírou zdraví, schopnostmi, dovednostmi, psychickými a fyzickými 

předpoklady. Naším úkolem je tyto děti poznat a dát jim možnost rozvíjet se, položit jim 

základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a pohodovém prostředí. “  

Školní vzdělávací program je zveřejněn v budově školy v tištěné formě a na webových 

stránkách školy v elektronické podobě. Se změnou legislativy (přijímání dvouletých dětí 

do MŠ a povinný rok předškolního vzdělávání) bude ŠVP upraven k 1. 9. 2017.  

3. Vybavení školy  

 Dvě třídy mateřské školy s kapacitou 52 dětí se nacházejí v původní účelové budově, 

třetí třída s kapacitou 20 dětí je umístěna v budově základní školy, čtvrtá třída s kapacitou 19 

dětí je od 2. 5. 2013 v provozu v nově vybudovaných účelových místnostech v prostorách 

bývalé obecní knihovny v budově Obecního úřadu.  

Všechny třídy jsou vybaveny sedacím nábytkem ve vhodné výšce a velikosti 

pro předškolní děti, vhodným nábytkem pro uloţení hraček a potřebných učebních pomůcek. 

Součástí tříd je sociální zázemí.  

Průběţně je dokupován materiál a doplňovány a obnovovány učební pomůcky 

a aktuální literatura. Učební pomůcky a vybavení je pořizováno pro činnosti ve třídách 

i pro pobyt venku. Postupně je obnovována školní zahrada, plánuje se její kompletní 

rekonstrukce poté, co bude pozemek převeden do vlastnictví obce.   

http://www.zskunin.cz/
mailto:stastna.renat@zskunin.cz
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Učitelé, rodiče i návštěvy projevují zpravidla spokojenost s vybavením a vzhledem 

tříd a prostor školy, výhrady jsou ke třídě v prostorách ZŠ. Probíhá rekonstrukce prostor této 

třídy a ve výhledu je případné přemístění třídy.  

 

4. Počet tříd a zapsaných dětí ve školním roce 2016/2017 

Počet tříd v MŠ:           4 

Počet zapsaných dětí v MŠ:   kapacita 91, zapsáno        88  

Průměrná roční docházka: Berušky (kapacita 26, zapsáno 26 dětí):  18 

Sluníčka (kapacita 26, zapsáno 23 dětí):  15 

Ţabičky (kapacita 20, zapsáno 20 dětí):  15  

Rybičky (kapacita 19, zapsáno 19 dětí):   14 

Počet dětí ve třídě Sluníček je sníţen o 3 z důvodu umístění 5 dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

 

5. Přijímání a zařazování dětí  

 Děti byly pro školní rok 2016/2017 přijímány na základě podané Ţádosti k přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání v rámci řádného zápisu v měsíci květnu. Pokud se uvolnilo 

místo (díky stěhování rodin), byly přijímány děti i během školního roku. Děti byly zařazovány 

do tříd dle poţadavků rodičů a dle moţností školy. Třídy jsou věkově heterogenní.  

 Ve třídě Sluníček bylo umístěno 5 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, počet 

dětí byl tedy sníţen, ve třídě Berušek 1 dítě se SVP, ve třídě Ţabiček 1 dítě se SVP a 1 

cizinka, ve třídě Rybiček byla poskytována podpůrná opatření 3. stupně 1 dítěti.  

 Termín řádného zápisu pro nový školní rok 2017/2018 byl zvolen v legislativně daném 

termínu v první polovině měsíce května. Ředitelka školy postupovala při přijímání dětí podle 

předem stanovených kritérií, ke kritériím se předem vyjádřil i zřizovatel školy. Při přijímacím 
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řízení na školní rok 2017/2018 byli uspokojeni všichni ţadatelé, kteří přišli k zápisu v řádném 

termínu. 

 

 
  

6. Poskytování předškolního vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 

Od 1. září 2016 bylo v MŠ vzděláváno 7 dětí s řečovou vadou a 2 cizinky. Děti 

s řečovou vadou měly v MŠ zajištěny logopedickou péči. Děti měly vypracovány plány 

individuálního rozvoje a bylo jim poskytováno speciální vzdělávání dle jejich potřeb. 

Mateřská škola spolupracuje při vzdělávání dětí s řečovou vadou a při vzdělávání cizinců 

s SPC Kpt. Vajdy Ostrava a PPP v Novém Jičíně.  

K 1. 9. 2017 bude v MŠ v rámci společného vzdělávání pravděpodobně vzděláváno 

7 dětí s řečovou vadou a 1 cizinka, v MŠ jim bude poskytována i logopedická péče. 2 děti 

procházejí lékařským a speciálně pedagogickým vyšetřením.  

 

7. Údaje o výsledcích inspekce prováděných ČŠI 

Ve školním 

roce 2016/2017 se 

konala v měsíci březnu 

2017 v MŠ komplexní 

inspekce. Rozsah, 

průběh a výsledky 

kontroly jsou 

k dohledání v registru 

inspekčních zpráv na 

webu csicr.cz a na 

webových stránkách 

školy zskunin.cz. 

 

  



 

 64 

8. Pracovníci školy, rámcový popis personálního zabezpečení 

Předškolní vzdělávání dětí zajišťovalo 8 pedagogů: 

Pedagogické pracovnice 

Jméno a příjmení  pracovní zařazení délka praxe   úvazek 

Bc. Bielová Silvie   učitelka MŠ  15  1.0 

Holišová Vlasta  učitelka MŠ  22  1.0  

Bc. Mičulková Lenka  učitelka MŠ  13  1.0 

Mgr. Schrammová Markéta učitelka MŠ    4  0.9 

Mgr. Šťastná Renáta    učitelka MŠ  28  1.0 

Šislerová Markéta  učitelka MŠ    7  1.0 

Hývnarová Zuzana  učitelka MŠ    2,5  0.6 

Macháčová Andrea  učitelka MŠ    1,5  0.6 

V původní účelové budově mateřské školy je úklid a provoz budovy zajišťován 

školnicí, která současně plní i pracovní povinnosti topiče plynové kotelny (celoročně). 

Ve třídě ve škole a ve třídě v prostorách OÚ je úklid a provoz prostor pro třídy MŠ zajišťován 

pracovnicemi provozu na půl úvazku.  

 

Provozní zaměstnanci  

Jméno a příjmení   pracovní zařazení  délka praxe   úvazek 

Pastorková Jana   školnice MŠ   20  1.0 

Brišová Naděţda  uklízečka     1  0.5 

Bělunková Ludmila  uklízečka     2  0.5 

 

9. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 

Vzdělávání probíhalo dle Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Průběţně pedagogové studovali odborný tisk, literaturu (knihovna MŠ je průběţně 

doplňována knihami a materiály), sledovali aktuální informace k předškolnímu vzdělávání 

na internetových stránkách. Informace a nápady v elektronické formě jsou vyuţívány stále 

častěji. Učitelky obdrţely k absolvovaným kursům a seminářům certifikáty a osvědčení, 

vypracovávají k nim evaluační dotazníky a záznam, které zkušenosti vyuţijí ve své další 

praxi. Semináře a kursy byly voleny zpravidla z nabídky Kvicu a NÚVD. Učitelé, kteří byli 

proškoleni, vyuţívají získané poznatky ve vzdělávání dětí i v řídící práci, seznamují s nimi dle 

moţností ostatní pedagogy. 

 

Kursy a semináře absolvované pedagogy: 

Počet 

účastníků 

Název kursu, semináře Časová  

dotace 

3 Moţnost vyuţití interaktivní tabule   6 hodin 

1 Jarní dny s hudbou   5 hodin 

2 Specifika práce s dvouletými dětmi 24 hodin 

1 Ilustrace práce s dětmi   4 hodin 

1 Vývojová dysfázie v praxi pedagoga   8 hodin 

1 Školní zralost dětí jako předpoklad úspěchu   5 hodin 

1 Tvořivá literatura v MŠ a 1. třídě ZŠ   8 hodin 

3 Motivační setkání k projektu Cesta   4 hodin 

2 Osobnostní rozvoj pedagoga 16 hodin 

2 Emoční a sociální rozvoj pedagoga 16 hodin 

1 Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI   6 hodin 
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1 Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole    8 hodin 

1 Seminář dobré praxe pro MŠ   8 hodin 

 

 
 

10. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů: 

 

Projekt Mateřské centrum, financování: rodiče dětí (devátý rok realizace) 

 Projekt byl vypracován pro potřebu setkávání mladších dětí a uskutečňování 

společných aktivit s rodiči v obci, účastnit se mohli i rodiče z jiných obcí. Setkávání probíhalo 

pro jednotlivé dvojice rodič-dítě v období celého školního roku. Uskutečňovány byly aktivity 

tělovýchovné, společenské, herní, výtvarné. Lektor, materiál a pronájem prostor byl 

financován příspěvky rodičů (platba za návštěvu). Plánováno je pokračování projektu. 

Projekt Pedagogické poradenské sluţby, financování: rodiče dětí (devátý rok realizace): 

 Projekt byl vypracován pro potřebu řešit špatný stav mluvené řeči a komunikace dětí. 

Dlouhodobý záměr byl postupně realizován (zařazování logopedických chvilek, metodická 

spolupráce učitelů MŠ a niţšího stupně ZŠ, navazující magisterské studium lektora, navázání 

spolupráce se SPC a logogarantem). Lektor a materiál je financován příspěvkem rodičů 

za návštěvu. Plánováno je pokračování projektu.  

Projekt Letní škola – Angličtina (forma příměstského tábora, délka 1 týden, čtvrtý rok 

realizace) 
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 Letos byla tématem Letní školy angličtina. Náklady na Letní školu hradí rodiče dětí. 

Po evaluaci akce a zpětné vazby od rodičů a projevu zájmu o Letní školu bylo rozhodnuto o 

pokračování projektu.  

 

11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 Do obsahu předškolního vzdělávání jsou zapracovávány celoročně prvky prevence 

sociálně patologických jevů dle Minimálního preventivního programu školy.  

Je vyuţívána Metodika projektu Sluníčko, odborně proškoleny jsou 2 pedagogické 

pracovnice. Je vyuţíván zásobník materiálů a námětů na činnosti.  

Hlavní úkoly, které byly v preventivních činnostech sledovány, byly celoročně 

zveřejňovány na nástěnkách jednotlivých tříd, tak, aby se s nimi mohli seznámit i rodiče dětí 

a byly zaznamenány do třídních knih.  

12. Mimoškolní činnost, akce pro děti i rodinu, mimořádně akce 

 

Ve školním roce  2016/2017 se uskutečnily tyto akce pro děti a pro rodiče s dětmi: 

 Tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi (dvojice), 

 Vánoční besídka s účastí rodin dětí, 

 Odpoledne s mámou, 

 Odpoledne s tátou, 

 Odpoledne s babičkou a dědou, 

 Výlet do ZOO Ostrava, 

 Exkurze do UAXu v Bernarticích, kde se vyrábějí trička, 

 Spolupráce při organizaci Karnevalu v ZŠ a MŠ Kunín, 

 Akce Pohádkové pokusy ve spolupráci s Ekotýmem ZŠ a s ţáky ZŠ 

s účastí rodin dětí, 

 3x divadelní představení v MŠ, Hudební představení, Kouzelnické 

představení, 

 Návštěva divadelního představení v Beskydském divadle, 

 Dopoledne s Mikulášem, čertem a andělem, 

 Oslava Dne dětí.  
 

13. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Mateřská škola je zapojena do projektu:  

 MAP OP VVV, 

 Cesta – jde o vzdělávací projekt, jsme přihlášeni na vzdělávání vedoucích 

pracovníků a na oblast předčtenářské gramotnosti, 

 Rodiče vítáni , 

 Ekoškola pro MŠ – v dubnu jsme získali titul jako jedna z 28 MŠ 

v republice, převzali jsme jej 22. 6. 2017 v Senátu české republiky. 

Věnovali jsme se tématům Odpady a Voda, plánujeme pro příští školní 

rok téma Jídlo.  
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14. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Mateřská škola spolupracuje s partnery, jsou to: 

- Rodiče dětí, 

- Základní škola Kunín, 

- Pedagogicko psychologická poradna v Novém Jičíně, 

- Speciálně pedagogické centrum v Novém Jičíně, 

- Speciálně pedagogické centrum v Ostravě Zábřehu, 

- Školní druţina při ZŠ a MŠ v Kuníně, 

- Sdruţení rodičů při ZŠ a MŠ Kunín, 

- Klub seniorů v Kuníně, 

- Divadelní a kulturní společnosti, agentury, kulturní zařízení, 

- KVIC Nový Jičín (DVPP pedagogů), NÚVD Ostrava, další vzdělávací 

agentury, 

- Tereza, vzdělávací centrum, z. ú. (Ekoškola pro MŠ).  

-  

15. Informace o školním roce, evaluace 2016/2017 
Ve školním roce 2016/2017 bylo v mateřské škole poskytováno předškolní vzdělávání 

88 dětem ve věku 2-7 let. Děti byly rozděleny do tříd Berušky, Sluníčka, Ţabičky a Rybičky. 

První dvě třídy (kaţdá s kapacitou 26 dětí) jsou umístěny v původní účelové budově mateřské 

školy, třetí třída je vedena jako odloučené pracoviště v účelové budově základní školy 

(kapacita 20 dětí) a čtvrtá třída (kapacita 19 dětí) byla zřízena od 2. 5. 2013 v nově 

zrekonstruovaných prostorách bývalé obecní knihovny.  

Z celkového počtu 88 dětí mělo 5 dětí odloţenou školní docházku (byly jim 

vypracovávány plány osobního rozvoje). Vzdělávání bylo poskytováno 7 dětem se 

speciálními vzdělávacími potřebami (s řečovou vadou, také mají plány rozvoje dle podkladů 

pro odborné vzdělávání) a 2 cizinkám. Třídy byly věkově smíšené, děti v posledním roce 

předškolní docházky byly ve třech třídách. Pedagogové museli zvládnout změny v legislativě 

ke společnému vzdělávání dětí, informace získávali zpravidla samostudiem.   

Při řádném zápisu v měsíci květnu byly umístěny děti všech ţadatelů. Místo, které se 

v MŠ uvolnilo v průběhu roku díky stěhování rodiny, bylo obsazeno dalším ţadatelem.   
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Mateřská škola má školní vzdělávací program nazván Barevná školka. Pedagogové 

pracovali podle tohoto programu, tvořili integrované bloky a tematické plány. Po ročním 

ověřování byly integrované bloky inovovány a byl upraven školní vzdělávací program. 

Témata poskytovala široké moţnosti volby pro učitele i děti a umoţňovala propojení témat 

a nacházení souvislostí mezi věcmi a jevy. Nedílnou součástí práce se kromě reflexe stala také 

evokace a záznam nápadů dětí, které byly pak vyuţívány při tvorbě tematického plánu. Plány 

byly tak tvořeny přímo na míru třídě, ve které vznikaly a děti byly spolutvůrci programu. 

Školní vzdělávací program je k dispozici v tištěné podobě i na webu školy. Systém plánování 

a nevšední tvorba témat byly oceněny Českou školní inspekcí a bylo doporučeno, aby byla 

vyuţita moţnost prezentovat je i dalším školám v rámci DVPP.  

Plánování ve spolupráci s dětmi bylo ovlivněno jejich dosavadními poznatky, 

aktuálními záţitky, zájmy a přáními. Evokace (navození tématu) je zařazována na všech 

třídách v různé míře (nejvíce její úroveň dle pedagogů ovlivňuje věk a zkušenost dětí, děti se 

této činnosti učí nápodobou ve smíšených třídách). Naučily jsme se také zařazovat reflexi 

a pracovat s jejími výstupy (vyuţít reflexi jako formu sdílení, vyuţití pro plánování, 

zveřejňovat výroky dětí rodičům). Plánování s dětmi a vyuţití dosavadních poznatků 

a aktuálního zájmu se stalo hlavním předpokladem učení, které děti baví a naplňuje a za které 

mají i svůj díl odpovědnosti.   

V mateřské škole byl kladen důraz na zásady preventivního programu – rozvíjely jsme 

sebedůvěru a podporovaly rozvoj dětí, máme věkově smíšené třídy, vytvářeli jsme společně 

pravidla, která zajišťují rovný přístup ke všem, spolupracovaly jsme s rodinami, jsme součástí 

ţivota v obci. Podporovaly jsme zdravý ţivotní styl vlastním vzorem i v tématech. Pro rodiče 

jsme úkoly preventivních činností zveřejňovaly na nástěnkách tříd, abychom je s nimi také 

seznámily. Úkoly jsme zaznamenaly i do třídních knih.  

Školní knihovna byla doplněna o další aktuální odbornou a doporučenou literaturu, 

ve škole je k dispozici časopis Informatorium, Učitelské noviny a Poradce ředitelky MŠ.  

Pedagogové mají přístup k počítači s internetem. Po celý rok byl realizován plán kontrolní 

a hospitační činnosti, pedagogové se setkávali na poradách, na operačních schůzkách (při 

směnném provozu MŠ musí být porady realizovány aţ po době provozu MŠ, včetně 

odloučených pracovišť). Na odloučených pracovištích jsou pravidelné kontrolní dny zpravidla 

jednou za 14 dní, mimořádné dle potřeby. Stále více je vyuţívána komunikace formou emailů 

– při 3 pracovištích a směnnosti se tento způsob jeví rychlým a efektivním. Od tohoto 

školního roku mají 

všechny učitelky 

své profesní 

emailové adresy.  

Během 

školního roku jsme 

se zapojily do 

projektu MAP OP 

VVV, do projektu 

Rodiče vítáni a do 

projektu Ekoškola 

pro MŠ. Titul 

Ekoškola pro MŠ 

jsme s Ekotýmem 

získali na 2 roky za 

témata Voda a 

Odpady po auditu, 

který proběhl 12. 
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dubna 2017. V dalším období se chceme v Ekoškole pro MŠ věnovat tématu Jídlo.  

 

Na konci školního roku jsme v rámci spolupráce s Ekotýmem ZŠ vymalovali zastávku 

U kovárny a podíleli se tak na zlepšení prostředí v naší obci.  

 
 

Dařilo se nám opět ve 

vyšší míře spolupracovat s rodiči 

– více jich má zájem o informace 

o dětech, nabízejí pomoc při 

akcích, zajímají se o dění ve 

škole. Někdy je problémem najít 

dostatek času pro sdílení s nimi. 

Většina rodičů oceňuje podávání 

informací formou časopisu 

Předškoláček. 

Titul Ekoškola pro MŠ a 

konec školního roku jsme oslavili 

akcí s rodinami Pohádkové 

pokusy.  

 

  

Česká školní inspekce 

ocenila kromě plánování a 

nevšedních témat i komunikaci 

učitelek s dětmi, uţívání 

popisného jazyka, tvorbu 

portfolií. Portfolia jsou oceňována 

i rodiči dětí, my si uvědomujeme, 

ţe přispívají k rozvoji 

komunikačních dovedností dětí i 

dětí a dospělých. Rodiče uhradí 

sloţky, učitelky a děti pak tvoří portfolio celý školní rok. Zařazují tam pracovní listy, 

výtvarné práce, fotografie s popisky. Kaţdé dítě tak má vytvořenou právě svou sloţku o 

proţívání celého školního roku v MŠ a právě zde prezentuje své tvoření.  
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V době letních prázdnin byla uskutečněna oprava komínu ve třídě Berušek a proběhlo 

malování tříd Ţabiček, Rybiček i Berušek a dalších prostor MŠ. Ve třídě Ţabiček byl 

instalován nový nábytek. Jedná se o přemístění třídy MŠ ze ZŠ, aby se vyřešila situace v ZŠ 

(ZŠ prostory potřebuje pro školní druţinu) a aby byly pro třídu MŠ získány vhodnější 

prostory (stávající nebyly ČŠI hodnoceny jako vhodné pro trvalé umístění třídy).  

 

 

 

 

V Kuníně 4.9.2017 

 

Mgr. Renáta Šťastná  
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19. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Volná příloha výroční zprávy školy. 

 

 

 

Výroční zprávu projednala a schválila Pedagogická rada, konaná dne 31.8.2017 v Základní 

škole Kunín. Všichni pracovníci školy měli moţnost se k výroční zprávě vyjádřit. 

 

Přílohy: 

Fotodokumentace 

Diplomy a pamětní listy 

Zprávy z tisku 

Zpráva o poskytování informací  

Zpráva o hospodaření školy 

Vlastní hodnocení školy 

 

 

Rozdělovník: 

 

1 x Základní škola 

1 x Mateřská škola 

1 x Obec Kunín 

1 x Rada školy 

 

V Kuníně 10.10.2017 

 

 

Mgr. Ivana Machýčková, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Školská rada schválila dne



 

 

 


